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Top PLAM CLOR 
SYMBOL pH 

T-44 14 

  
Doskonały preparat do usuwania plam i przebarwień pochodzenia gastronomicznego typu: 

soki, alkohole, przetwory owocowo-warzywne oraz plamy tłuste: olej, tłuszcz, smar. Ponadto preparat 
eliminuje plamy pochodzenia zwierzęcego oraz niweluje nieprzyjemne zapachy. Produkt naleŜy 
stosować głównie przed praniem zasadniczym. Zalecany jest przede wszystkim do nawierzchni 
tekstylnych - sztucznych np. poliester, poliamid, akryl, nylon, polipropylen, poliakrylan. Przy bardzo 
silnych zabrudzeniach moŜe być uŜywany do szamponowania wykładzin w zestawie z produktem 
Textil lub Texwash. Preparat moŜna stosować do włókien naturalnych oraz jako wybielacz po 
uprzednio wykonanej próbie. Spełnia kryteria biodegradowalności zgodnie z rozporządzeniem WE 
648/2004.  
 

ZASTOSOWANIE: 
- powierzchnie tekstylne – sztuczne: poliester, poliamid, akryl, nylon, polipropylen, poliakrylan. 
- włókna naturalne – przed zastosowaniem konieczna próba 
 
SKŁAD:  
<5% fosfoniany, <5% kationowe związki powierzchniowo czynne, wodorotlenek sodu do 5%, 
15÷30% związki wybielające na bazie chloru 
 
SPOSÓB UśYCIA: 
DOZOWANIE:    

• odplamianie- 1:10 z wodą (roztwór 10%) 
• wybielanie- 1:20 z wodą (roztwór 5%) 
• pranie- roztwór 1% TopPLAM Clor + 4% Textil 

Preparat naleŜy stosować przed praniem zasadniczym. 
Nanieść preparat na zaplamioną lub wybielaną powierzchnię tekstylną. Pozostawić na około 1÷2 
godziny. Przeprowadzić czyszczenie zasadnicze - szamponowanie lub pranie ekstrakcyjne. Bardzo 
dokładnie, kilkakrotnie wypłukać powierzchnię bieŜącą wodą. Do likwidacji piany przy płukaniu uŜyć 
preparatu Tenzi De-foam. 
UWAGA:  Odplamiacz moŜna stosować tylko do materiałów o trwałych barwach. Przed 
uŜyciem na całości naleŜy wykonać próbę. W przypadku odplamiania lub wybielania materiałów 
z włókien naturalnych naleŜy zachować szczególną ostroŜność! 
UWAGA! Nie stosować z innymi produktami. MoŜe uwalniać niebezpieczne gazy (chlor)! 
 
ZAGROśENIA: 
C – Substancja Ŝrąca.  
R35 – Powoduje powaŜne oparzenia. 
R31 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. 
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S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 
S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć duŜą ilością wody. 
S36/37/39 – Nosić odpowiednią odzieŜ ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub 
ochronę twarzy. 
S45 – W przypadku awarii lub jeŜeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeŜeli 
to moŜliwe, pokaŜ etykietę. 
S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi 
 
TERMIN WAśNOŚCI: 
12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data waŜności podana na opakowaniu. 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego. 
 
Zanieczyszczone opakowanie naleŜy całkowicie opróŜnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 
wodą, którą zuŜyć tak jak preparat. Puste opakowanie moŜna składować w pojemnikach 
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 
utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami. 
 
 


