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TopEfekt® TUR 
SYMBOL pH 

T-23 7 

 
 Preparat do bezodpływowych toalet wolnostojących, turystycznych o okresowym sposobie 
opróŜniania. Hamuje powstawanie nieprzyjemnych zapachów, zapobiega powstawaniu osadów, 
zmienia kolor ekstrementów, hamuje rozwój bakterii beztlenowych.   
 
ZASTOSOWANIE: 
- przenośne bezodpływowe toalety turystyczne i autobusowe, 
- toalety wolnostojące. 
 
SKŁAD: 
<5% kationowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa (Butylphenyl 
methylpropional, Coumarin). 
 
SPOSÓB UśYCIA: 
Przed zastosowaniem naleŜy zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu chemicznego. 
Toaletę naleŜy zalać roztworem roboczym. Dozowanie jest uzaleŜnione od temperatury otoczenia: 
- temperatura do 17°C – 60 ml/10 l wody, 
- temperatura do 21°C – 80 ml/10 l wody, 
- temperatura do 25°C – 120 ml/10 l wody, 
- temperatura do 30°C – 150 ml/10 l wody, 
- temperatura do 40°C – 200 ml/10 l wody. 
 
ZAGROśENIA: 
Preparat nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl obowiązujących przepisów 
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu 
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1665 i 1666 ze zmianami - Dz. 
U. 2004, Nr 243, poz. 2440; Dz. U. 2007, Nr 174, poz. 1222; Dz. U. 2009, Nr 43, poz. 353)). 

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

 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki 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 
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utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami. 


