
TOP WASH 

Speciální čisticí prostředek 

Tekutý, mírně pěnivý čisticí prostředek určený na odstraňování mastnoty, nečistot, prachu a proteinových skvrn z   

textilních a tvrdých povrchů. 

Účinný proti: Mastné nečistoty, špína, proteinové skvrny z potravin. 

Oblasti použití:                            

  Kanceláře a veřejné prostory: Pro čištění kobercových ploch.       

  Průmysl a výroba: Pro případ odstraňování mastných nečistot na površích, odolných vůči zásaditým  

     prostředkům, jako jsou PVC, kámen a mnoho plastových a pryžových povrchů. 

  Čištění vnitřních částí vozidel Všude tam, kde je třeba péče o textilní povrchy v osobních a užitkových 

     automobilech, autobusech, nebo vlacích.        

Výhody produktu:               

  Ekonomicky efektivní díky složení, které je účinné při zředění        

  Vysoce účinné díky složení, specificky vyvinutému pro použití v mycích strojích a extraktorech.   

  Přívětivý vůči životnímu prostředí díky vysoké míře odbouratelnosti.       

  Použitelné v potravinářském průmyslu (laboratoř Dr. Boehm, Mnichov, Německo)  

Aplikace:                 

  Extraktory:  V návaznosti na míru znečištění naředit na 1-3% roztok, tzn. 100-300 ml koncentrátu 

     na každých 10 litrů vody. Pro práci s  extraktorem prostudujte návod k použití stroje. Při 

     silném znečištění je možno před použitím extraktoru aplikovat Top Wash na silně  

     zašpiněná místa pomocí ručního postřikovače a následně použít extraktor. Po  

     odstranění nečistot za pomoci roztoku Top Wash, použijte pro dokončení čištění  

     extraktor s čistou vodou a následně odsajte maximum zbytkové vody z textilního  

     povrchu.            

  Podlahové stroje: Nařeďte Top Wash na  1:50 (2%) až 1:20 (5%) podle míry zašpinění. Poté aplikujte 

     pomocí mycího stroje.          

  Ruční aplikace:  Nařeďte Top Wash na  1:50 (2%) až 1:20 (5%) podle míry zašpinění. Poté aplikujte 

     pomocí houby, nebo kartáče. Po aplikaci důkladně opláchněte čistou vodou.  

  Na textilních površích doporučujeme před aplikací provést zkoušku barevné stálosti na skrytém místě.

  

Parametry přípravku:               

  pH 8,5 (1% roztok)              

  Objednací čísla:  6x1 l - obj.č 105301671, 10 l - obj.č 105301672, 4x2,5 l - obj.č. 107301673,   

      

Poznámky: 

UN číslo: bez klasifikace, Třída balení: bez klasifikace  


