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UN2817Danger
Gevaar

FOR PROFESSIONAL USE ONLYVOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK Product contains:  Ammonium bifluoride

Hazard statements: Harmful if swallowed or in contact with skin. Causes severe skin burns and eye damage.

Precautionary statements: Do not breathe dusts or mists. Wear protective gloves/protective clothing/eye 
protection/face protection. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with 
water [or shower]. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present 
and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER/doctor. Store locked up. Dispose of contents/
container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Product bevat: Ammoniumwaterstofdifluoride

Gevarenaanduidingen: Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid. Veroorzaakt ernstige brandwonden en 
oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen: Stof of nevel niet inademen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/
oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding 
onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.Achter slot bewaren. De inhoud en de verpakking verwerken 
volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

P-900.275

8 714348 12697220L
Inhoud   Content

Waarschuwing: Topcleaner niet op laten drogen.

Use: Use Topcleaner to remove deposits such as grime and dust from the inside and outside of 
your greenhouse. Topcleaner can be easily applied to glass and foil. Do not use on coated glass. 
Topcleaner is a greenhouse cleaner that does not produce vapour.

Dosing: Normal dirt levels: Heavy dirt levels:
Inside and outside: 5% 10%

Preparation: Fill the mixing tank with water and add the desired dose of Topcleaner.
Stir the solution thoroughly.

Application and removal: Avoid contact with crops during use. During use wear appropriate 
personal protection equipment. The cleaners produce a spray when applied. Apply the solution 
by spraying. Rinse all surfaces within 15 minutes - or before the product has dried – with 
sufficient water. Do not allow any of the cleaning agent or rinse water to end up in a water 
reservoir or surface water. Rinse the equipment and tools used with water when finished.

After use: Process the contents and packaging in accordance with the local regulations.

Storage: After opening, Topcleaner can be kept in the original packaging if it has been sealed 
properly.

Very strong cleaner for glass and foil.

Warning: Do not allow Topcleaner to dry out.

Gebruik: Gebruik Topcleaner om aanslag zoals roet en stof van de binnen-en buitenzijde van
uw kas te verwijderen. Topcleaner kan eenvoudig worden aangebracht op glas en folie.
Niet gebruiken op gecoat glas. Topcleaner is een kasreiniger zonder dampwerking.

Dosering: Normale vervuiling: Zware vervuiling:
Binnen- en buitenzijde: 5% 10%

Bereiding: Vul de mengtank met water en voeg de gewenste dosering Topcleaner toe.
Roer de oplossing door.

Aanbrengen en verwijderen: Vermijd contact met gewassen tijdens het gebruik. Draag als 
gebruiker passende persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij gebruik van reinigers ontstaat 
spuitnevel. Breng de oplossing al spuitend aan. Spoel alle oppervlakken binnen 15 minuten - of 
voor het product opgedroogd is – af met voldoende water. Laat geen glasreiniger of spoelwater 
in bassin of oppervlaktewater terechtkomen. Gebruikte apparatuur en materialen na afloop 
spoelen met water.

Na gebruik: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften. 
 
Bewaren: Topcleaner kan na het openen bewaard worden in de huidige verpakking indien
deze goed is afgesloten.

Zeer sterke reiniger voor glas en folie.
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