
 

 

PROFI MAX  
 

Tekutý, vysoce účinný přípravek k odstraňování vápenatých usazenin, močového kamene, 
zbytků cementu a špíny smíšené s minerálními oleji. Používá se k mytí a čištění podlah a stěn 
na toaletách a umývárnách (např. po dokončení staveb), k čištění interiérů myček dopravní 
techniky, bazénů, provozních prostor ve strojírenství, při profesionálním úklidu na čerpacích 
stanicích apod. 

 

Popis: 
 

• Oranžově zabarvená čirá kapalina. 
 

Ředění: 
 

• Teplou i studenou vodou v poměru 
200ml/1l. Na silné nánosy špíny použijte 
přípravek neředěný. 

 

Použití:  
 

• Používá se k ručnímu mytí nebo do 
podlahových kartáčových strojů. 

 

Postup práce: 
 

• Přípravek nařeďte na požadovaný roztok a 
povrchy myjte běžným způsobem pomocí 
mopu, hadru nebo padu. 

 

Skladování: 
 

• Skladujte v původních uzavřených obalech 
při teplotách od 5oC – 30 oC . 

• Doba použitelnosti 2 roky od data na 
obalu. 

• Zákaz opakovaného použití obalu.  
 

Obsahuje:  
 

• Kyselina chlorovodíková 
• C12-14 alkohol 7EO 
 

Složení:  
 

méně než 5% 
• Neiontové povrchově aktivní látky 
 

Balení:  
 

• 5L, 10L, 25L 
 
 
 

Signální slovo:  
 

• NEBEZPEČÍ 
 

 
 
 

Standardní věty o nebezpečnosti: 
 

• H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a 
poškození očí. 

• H335 Může způsobit podráždění dýchacích 
cest. 

• H290 Může být korozivní pro kovy. 
 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
 

• P260 Nevdechujte páry/aerosoly.  
• P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný 

oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  
• P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte 

ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  
• P303+P361+P338 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s 

vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu 
okamžitě svlékněte. Omyjte kůži vodou nebo 
osprchujte.  

• P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik 
minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je 
lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 
vyplachování.  

• P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO.  

• P501Odstraňte obsah/obal v souladu s 
místními předpisy předáním osobě oprávněné 
k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. 
 

 

GHS05 – korozivní a žíravé látky 
GHS07 – dráždivé látky 
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