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Informace o produktu
CC-Univerzální čistič K
Povrchy
a mobiliář

ČIŠTĚNÍ

1. Popis

K životnímu prostředí ohleduplný čistící koncentrát pro důkladné a pravidelné čištění
všech vodě odolných povrchů v kuchyni, koupelně a WC. Odstraňuje např. mastnoty,
pigmentové nečistoty s obsahem tuků, vápenaté mýdlo, nečistoty způsobené nápoji a
potravinami. Je šetrný k čištěnému povrchu. Vhodný také na odstraňování
vodorozpustných skvrn z textilií a koberců. Ideální pro domácnost. Neobsahuje fosfáty,
pH neutrální v používaných koncentracích.
2. Oblasti použití
Všechny povrchy odolné vodě jako např. keramické obklady, dlažba, nádobí, sklo, okna,
kovové díly, povrchy z umělých hmot, přírodní i umělá kůže, osvětlovací tělesa, žaluzie,
zahradní nábytek, auto. Vhodný i pro elastické podlahoviny z PVC, CV, linoleum, kaučuk
a pro přírodní i umělý kámen.
3. Použití
Pravidelné čištění:
CC-Univerzální čistič K zřeďte s vodou v poměru 1:200 až 1:400 (25 – 50 ml na 10 litrů
vody) a povrchy čistěte tímto roztokem. Při silném znečištění může být koncentrace
zvýšena dle potřeby.
Odstraňování skvrn z textilií a textilních podlahovin:
CC-Univerzální čistič K použijte neředěný a naneste jej bodově na čištěné místo, nechejte
krátce působit a nečistotu poté od venkovního okraje do středu bodově odsávejte savými
čistými hadry. Místo nedřete. Na závěr místo dobře pročistěte vlažnou vodou.
Spotřeba:

podle ředění a stupně znečištění

4. Technické údaje
pH-hodnota: cca 8,0 (koncentrát)
Obsah látek: 5-15% aniontové tenzidy, méně než 5% neiontové tenzidy, amfoterní
tenzidy.
Obsahuje
BENZISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, aromatické látky, CITRAL, LIMONENE,
rozpouštědla.
Giscode:

GU 50 (Kód produktu pro čistící a ošetřovací prostředek)

CC-Univerzální čistič K skladujte v originální nádobě uzavřený v chladu a suchu.
Uchovávejte uzamčený mimo dosah dětí.
5. Zajištění kvality
Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH, Metzingen (FIGR)
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6. Balení
750 ml - plastová láhev
10 l - plastový kanystr

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších
vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící
techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na
materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo
poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti
naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů
na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a
není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a
norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji
platnost.
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