
TOP GRADE EXTRA 
 

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: 

A TOP GRADE EXTRA egy hidrogénfluorid alapú savas tisztítószer, erős 

zsírtalanító hatással. Rozsdamentes acél, alumínium és más saválló felületek 

tisztítására használható. A termék tökéletesen oldja a rozsdát, vízkövet, 

húgykövet, mandulás illatával nem irritáló. Tökéletesen eltávolítja a közlekedés 

során és a levegő nedvességével lerakódott szennyeződéseket, valamint jól 

alkalmazható erősen tapadó kormos felületek-, építőipari gépek és 

motorblokkok-, valamint a ponyvák mély fékporos barázdáiban található 

szennyeződések tisztítására. Óriási hatásfokkal, gyorsan fellazítja a vastag 

szennyeződést is, így ismét újszerűvé válnak a ponyvák (1:3-10), gépek, és 

padozatok (beton). Hígított változatban üvegfelületen maximum 1 percig 

tartható (gépmosásnál a tisztítást ezekkel a felületekkel kell kezdeni), utána 

vízzel történő leöblítés szükséges! Tartályok vízkőoldásához 1:5 keverést 

használjon. A termék azonnali hatású, így várakozási idő nincs! 

Környezetbarát, mert több mint 95 %-ban lebomlik. 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: 

A terméket a szennyeződés mértékétől függően vízzel kell hígítani, legalább 

1:15 arányban. Végső hígítása padozattisztítás, és más tisztított felületek esetén 

1:50. Bekeverés után 1 héten belül fel kell használni. Gépi mosáskor saválló 

kefével (és saválló palackkal) vagy szóró eszközzel alkalmazható. Alumíniumon 

a terméket legfeljebb 1-5 percig szabad hatni hagyni. Ezután gondosan le kell 

öblíteni (nagynyomású) hideg vízzel. Fontos: A gyors száradás miatt, nem 

szabad napsütésben vagy túl magas hőmérsékleten használni, ha az öblítés 5 

percen belül nem megoldható. Padozattisztító gépekbe ne használja! 

 

TULAJDONSÁGOK: 

Termék jellege:     átlátszó piros színű folyadék 

pH-érték: 2,5 (1%-os oldatban) 

Relatív sűrűség:    1,07 

Toxicitás:  akkut orális, LD50 (rat) =1276ppm (1 

óra) 

 

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK: 

 Belélegezve, lenyelve vagy bőrre kerülve nagyon toxikus. Súlyos égést 

okozhat.  

 Gyermekek elől elzárva tartandó. 

 A lezárt csomagot jól szellőző helyen kell tartani.  



 Ha a szembe kerül, akkor azonnal bő vízzel ki kell mosni, és orvosi 

tanácsot kell kérni.  

 Ha bőrre kerül, akkor haladéktalanul vízzel le kell mosni.  

 Megfelelő kesztyűket és védőruhát kell viselni.  

 Lenyelésnél azonnal orvoshoz kell fordulni, és meg kell mutatni a címkét 

vagy a csomagolást.  

 A koncentrátum marja az üveget. 


