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TopEfekt SANIT NF 
SYMBOL pH 

T-56 1 

 
 Uniwersalny koncentrat do mycia i pielęgnacji powierzchni sanitarnych, na bazie kwasu 

amidosulfonowego. Usuwa nacieki wodne, złogi wapienne, resztki mydeł, brud eksploatacyjny oraz 

przebarwienia mineralne. Niepieniący, pozostawia przyjemny zapach. Bezpieczny dla mytych 

powierzchni. Nie pozostawia smug. 

 

ZASTOSOWANIE: 
- toalety, łazienki wraz z urządzeniami 

 

SKŁAD: 
<5% kationowe związki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, substancje pomocnicze; 

zawiera kwas amidosulfonowy 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej 

- ściany, posadzki – 25-50 ml/10l wody, 

- fugi, kabiny natryskowe, urządzenia ceramiczne – 100-200 ml/10l wody, 

- silne zanieczyszczenia – 1:5 do 1:10 z wodą. 

 

PIKTOGRAM: 

 
 

HASŁO OSTRZEGAWCZE: 
Uwaga 

 

ZWROTY WYKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA: 
Działa drażniąco na skórę 

Działa drażniąco na oczy 

 

ZWROTY WYKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
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Stosować rękawice ochronne 

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 miejscu przeznaczonym do 

zbiórki tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać 

przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z późniejszymi 

zmianami). Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).  
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