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PROSZEK DO PRANIA EX 
SYMBOL pH 

D-05 nie 

dotyczy 

 
 Bardzo skuteczny, bezzapachowy proszek do prania tapicerek, podsufitek, wykładzin i 

dywanów za pomocą odkurzaczy piorących. Usuwa plamy i zanieczyszczenia organiczne nie 

powodując uszkodzeń materiału. Zawarte w proszku ekstrakty głęboko wnikają w strukturę włókna i 

skutecznie usuwają brud oraz plamy. 

 

ZASTOSOWANIE: 

- tapicerki materiałowe, dywany, wykładziny tekstylne, podsufitki; 

- siedzenia samochodowe. 

 

SKŁAD: 

15÷30% krzemiany, 5÷15% związki wybielające na bazie tlenu, <5% anionowe związki 

powierzchniowo czynne, enzymy, substancje pomocnicze 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 

Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 
Tapicerki, dywany, wykładziny: Sprawdzić trwałość kolorów przed przystąpieniem do czyszczenia. 

Sporządzić 1-2% roztwór (10-20g na 1 litr wody) i rozpylić przy pomocy urządzenia spryskującego.  

W przypadku silnych zabrudzeń lekko przetrzeć miękką szczotką lub gabką i odessać. Nanieść na 

powierzchnię wodę za pomocą spryskiwacza i ponownie odessać. Temperatura pracy 40 - 60˚C. Nie 

doprowadzić do przemoczenia tkaniny. 

Podsufitki: Namoczyć gąbkę/ściereczkę 1% roztworem i przetrzeć powierzchnię. W celu wypłukania 

powierzchni operację powtórzyć za pomocą gąbki/ściereczki zamoczonej w czystej wodzie. Nie 

doprowadzić do nadmiernego namoczenia. Wytrzeć nadmiar wilgoci suchą szmatką. 

Na trudne plamy można zastosować odplamiacz Top Plam OXY lub Top Plam CLOR. 

Uwaga: Najlepszy efekt czyszczący uzyskamy przy zastosowaniu urządzeń dozująco-odsysających 

(odkurzacz piorący). 

 

Uwagi: Przed użyciem należy sprawdzić trwałość kolorów. Dokładnie rozmieszać proszek w wodzie o 

temp. 40-60°C. Wycierać na bieżąco wszystkie pochlapane (podczas pracy) elementy plastikowe, 

drewniane i metalowe (zawiera tlen aktywny).  

 

ZAGROŻENIA: 

 
 
Niebezpieczeństwo 
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Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy 

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów 

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą 

zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać 

Przechowywać pod zamknięciem 

 

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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