
 

TEKASOL  
čistiaci sprej APURSIL 

 

VLASTNOSTI:  
Tekasol APURSIL je kvapalina v aerosólovej dóze s príjemnou vôňou. Odstraňuje 
mastnotu a rozpustí rôzne nečistoty. 
 
OBLASŤ POUŽITIA: 
Odstraňuje rôzne škvrny na kobercoch, zvyšky lepidiel a nálepiek. Čistí povrchy 
šporákov, toaliet, spŕch aj šperkov. Odstraňuje zvyšky vytvrdnutých tmelov 
a pien. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Farba:   bezfarebná kvapalina 
Forma:   kvapalina v aerosólovej dóze 
Pracovný čas:  približne 15 minút, podľa typu odstraňovanej nečistoty 
 
NÁVOD NA POUŽITIE: 

Pred použitím dôkladne pretrepte nádobku. Pri aplikácii ju držte vo zvislej polohe 20 až 30 centimetrov nad 
povrchom, ktorý chcete vyčistiť. Naneste Apursil na škvrnu a nechajte 10 až 15 minút pôsobiť, potom utrite 
povrch vlhkou handričkou. Najskôr naneste Apursil na časť povrchu, ktorá nie je viditeľná, na overenie, či 
nenarúša čistený povrch. 
Ak chcete vyčistiť vytvrdnutý silikónový tmel, nastriekajte Apursil na povrch a nechajte pôsobiť 15 minút. 
Potom prestreknite znovu a nechajte pôsobiť po dobu ďalších 15 minút. Potom narušený tmel odstráňte 
napríklad drevenou špachtľou. Ak povrch nie je čistý, opakujte postup. Na záver utrite vlhkou handričkou. 
 
SKLADOVANIE:  
24 mesiacov na suchom a vetranom mieste pri izbovej teplote v originálnom a uzavretom obale. 
BALENIE: Aerosólová dóza s objemom 150ml 
 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: 
Obsahuje D-Limonene. 
Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Dráždi kožu. Môže vyvolať 
alergickú kožnú reakciu. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa 
a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo 
nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. Noste ochranné 
rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. 
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo 
sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.  
Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50

o
C/122

o
F. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade 

s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi. 
 
UPOZORNENIE: 
Návody sú vypracované na základe nášho výskumu a skúseností, napriek tomu odporúčame podľa špecifických 
podmienok a spôsobu práce urobiť skúšku pred použitím.  
 
DODÁVA: 
Rebiop, s.r.o., SNP 51/2298, 953 01 Zlaté Moravce, 037/630 63 03, rebiop@rebiop.sk 


