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PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA CZYSZCZĄCE DO POWIERZCHNI 
CZYSTOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO. WYDAJNOŚĆ. 

 
 
 

Brial TOP 

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI 
 
Brial TOP to przyjemnie pachnący, niepozostawiający smug środek do czyszczenia 
powierzchni o neutralnym pH. Jego delikatna formuła nie powoduje podrażnień skóry  
i nie niszczy czyszczonych powierzchni. Brial TOP jest doskonały do codziennego 
utrzymywania czystości. Może być wykorzystany zarówno jako środek w sprayu jak i środek 
do mycia podłóg używany razem z systemem Ecolab rasanTEC®. 
Produkt należy do linii TOP zawierającej trzy niezwykle wydajne i skuteczne produkty  
do codziennego utrzymywania czystości. 
 
Zastosowanie: 
Mycie wszelkich zmywalnych powierzchni takich jak szkło, marmur, emalie, plastik itp. 
 

� Czystość - nie pozostawia smug i podtrzymuje naturalny połysk powierzchni 

� Bezpieczeństwo - formuła delikatna dla skóry i czyszczonych tworzyw 

� Wydajność - nie wymaga spłukiwania 
 

 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUKCJA STOSOWANIA  UWAGI / INFORMACJE SPECJALNE 
 1. Przeczytaj szczegółowe informacje  Wyłącznie do użytku profesjonalnego! 
 dotyczące stosowania zamieszczone Przed użyciem należy sprawdzić działanie 
 w planie higieny i na etykiecie produktu. środka na niewielkiej powierzchni. 
 2. W zależności od stopnia zabrudzenia W trakcie mycia należy umieścić znak 
 rozcieńcz 50-200ml Brial TOP w 10 l wody. Uwaga - mokra podłoga i pozostawić go 
 3. Wytrzyj powierzchnię i pozostaw w umytym miejscu aż do całkowitego 
 do wyschnięcia. Dla osiągnięcia lepszych wyschnięcia powierzchni. 
 wyników czyszczenia i uniknięcia   
 zanieczyszczenia krzyżowego zalecamy INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE 
 stosowanie ściereczek z mikrofibry Ecolab. Dalsze informacje i instrukcje 
 4. Do ręcznego mycia podłóg zalecamy bezpieczeństwa zamieszczono na etykiecie 
 stosowanie systemu Ecolab rasanTec®. i karcie charakterystyki produktu. 
 5. Nie wymaga spłukiwania.  
  WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
  Przechowywać w temperaturze 
  od -5°C do 40°C wyłącznie w oryginalnym, 
  zamkniętym opakowaniu. 
   
  OPAKOWANIE 
  12 X 1 l 
  2 X 5 l 
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