KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

TopEfekt® DIAM
SYMBOL

pH

P-03

8,5

Preparat o właściwościach myjąco – pielęgnujących do mycia posadzek twardych –
kamiennych i elastycznych zarówno konserwowanych, jak i niekonserwowanych. Niskopieniący, na
bazie emulsji woskowych. Posiada właściwości antypoślizgowe, antyrefleksyjne i antystatyczne.
Uzupełnia i odnawia warstwy polimerowe. Codzienne mycie daje efekt wybłyszczenia. Nie
pozostawia smug. Zabezpiecza posadzkę i utrudnia osadzanie się brudu. Preparat nadaje się do
polerowania.

ZASTOSOWANIE:
- posadzki zabezpieczane wyprawami polimerowymi;
- płytki ceramiczne, kamień, PCV, drewno lakierowane, korek zabezpieczony, klinkier, konglomeraty
kamienne, guma, linoleum;
- posadzki sportowe, obiekty użyteczności publicznej;
- posadzki, gdzie występuje zagrożenie poślizgu.

SKŁAD:
<5% anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, substancje
pomocnicze

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny
chemicznej.
W zależności od metody mycia stosować następujące rozcieńczenia:
- posadzki niekonserowane: mycie ręczne: 25-50 ml/ 10 l wody;
- mycie maszynowe: 50-100 ml/ 10 l wody;
- posadzki konserwowane: 25 l/10 l wody;
- nie wymaga spłukiwania.

ZAGROŻENIA:

Uwaga
Działa drażniąco na oczy
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

TERMIN WAŻNOŚCI:
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie
wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do
utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).
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