
 
Výroba mycích a čisticích přípravků  

tel./fax: + 420 516 476 808 

e-mail: info@alfachem.cz 

web: www.alfachem.cz 

 

DEO FLAMENGO 

 

 

 

Vonný koncentrát pro 

provonění toalet, koupelen, 

obytných prostorů, apod. 

DEO OCEÁN 

 

 

Neředěný koncentrát nastříkejte v místnosti do prostoru  

nebo na nenasákavý povrch – za WC mísu, do nádobky s WC 

kartáčem, okrasné nádobky, atd… Naředěním koncentrátu vodou 

lze připravit mycí roztok (koncentrát obsahuje čistící složky) pro 

úklid pevných povrchů – podlah, stěn, nábytku, sanity, … 

Příprava mycího roztoku:  0,3-0,5 dcl do 10 l vody 

DEO SAMOS 

 
DEO MARTINIK 

 

 
 
Nádobí - talíře, sklenice, hrnce, 
příbory, pánve apod. 

 

MAGDALA, MAGDALA Plus 
Přípravky na ruční mytí nádobí a úklid 

 

Ruční  

a strojní  

mytí 

nádobí 

 

Z láhve nebo ze závěsného dávkovače nadávkujte potřebné 
množství přípravku, cca 1 polévkovou lžíci do 5 l vody. 
 
2-3g / 1l mycího roztoku 

0,3-0,9g / 1l mycího roztoku 

Přípravek na strojní mytí nádobí 

 
Přípravek na strojní oplach nádobí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuchyňská 
hygiena 

 

Plochy a zařízení přicházející do 
styku s potravinami - kuchyňské 
linky, stoly, mixéry apod. 
 

MAGDALA, MAGDALA Plus 
Přípravky na ruční mytí nádobí a úklid 

 

Z láhve nebo ze závěsného dávkovače nadávkujte potřebné 
množství přípravku. 
Přibližně 1 polévkovou lžíci do 5 l vody. 

Plochy a zařízení z nerezové 
oceli a keramiky -kuchyňské 
linky, výčepní pulty, kryty, 
myčky nádobí, kávovary, 
keramické obklady a dlažby. 
 

 
CINER 

Čisticí a leštící přípravek na nerez 
a keramiku 

 

Přípravek naneste na vlhkou houbu, hadr a rozetřete. Na silně 
znečištěných místech nechte působit cca 5 min., nebo dle potřeby, a 
opláchněte vodou. Na větší plochy (např. keramické podlahy) je 
možno přípravek zředit vodou v poměru 1:5 - 1:2.  
Možno aplikovat i rozprašovačem přímo na čištěný povrch. 
 

Podlahy, keramické obklady 

a dlažby, nábytek, korek, 

přírodní mramor, plast a ostatní 

pevné povrchy. 

CLEANER LAVO, FIALKA, EXOTIC 
Univerzální čisticí přípravky na pevné povrchy 
Přípravky jsou také vyráběny ve verzích:  
- s antimikrobiální přísadou 
- se sníženou pěnivostí pro strojní použití. 

 

 
Do 10 l vody nadávkujte 30 - 50 ml přípravku. 

Čištění provádějte hadrem, mopem nebo kartáčem. 

Dřevěné a laminátové plochy,  

např. podlahy, nábytek, dveře, 

okenní rámy apod. 

MÝDLOVÝ ČISTIČ 
Přípravek na mytí a čištění dřevěných 

a laminátových povrchů 

Do 10 l vody nadávkujte 15 - 30 ml přípravku. 

Čištění provádějte hadrem nebo mopem. 

Skleněné, plastové a keramické 
plochy, např. okna, zrcadla 
apod. 

MYSKAL 
Přípravek na čištění skla, keramiky a plastu 

Nastříkejte na čištěnou plochu a stáhněte stěrkou nebo utřete 

savou měkkou textilií. 

Grily, sporáky, pečící trouby, 
silně znečištěné keramické 
obklady, dlažby a digestoře.  
 

KUCHYNĚ 
Čisticí a odmašťovací přípravek na pevné 

povrchy 

Přípravek nastříkejte na čištěnou plochu, nechte působit cca 5 min. 
a poté čištěný povrch důkladně umyjte vodou. Přípravek lze dle 
potřeby dále naředit vodou až na 1:50. 
 

 
 
 
 
 
 

Sanitární 
hygiena 

 

 
Keramické obklady a dlažby, 
spáry, vodovodní baterie, 
umyvadla, vany, záchody, 
pisoáry, bidety apod. 
 

ALSAN, ALSAN WC gel 
Čisticí a leštící přípravky na sanitární 

techniku a keramiku 

Naneste na znečištěné místo, nechte krátce působit, cca 5 min. a 

spláchněte vodou nebo setřete vlhkým hadrem, popřípadě 

dočistěte kartáčem. 

Na větší plochy (např. keramické podlahy) je možno přípravek zředit 

vodou v poměru 1:5 - 1:2. Možno aplikovat i rozprašovačem přímo 

na čištěný povrch. 

SANITAR 
Čisticí a leštící přípravek na sanitární 

techniku a keramiku 

 
Silně znečištěné keramické 
obklady a dlažby, záchody, 
pisoáry, bidety, spáry apod. 
 

 
LETOSAN, LETOSAN WC gel 

Čistič sanitární keramiky a kamene 

Střední znečištění: 1:10 - 1:5 (1 - 2 l do 10 l vody). 
Silná znečištění: 1:5 - 1:2,5 (2 - 4 l do 10 l vody).  
Na velmi silná znečištění se používá přípravek neředěný. Čištění 
provádějte hadrem nebo kartáčem.  
Možno použít pouze na kyselinovzdorné povrchy.  
Kovové a chromové části musí být chráněny. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Podlahová 

hygiena 

Každodenní použití na všechny 

druhy pevných podlah.  

Vhodné i pro čištění podlah 

ošetřených voskem, polymerem. 

CLEANER LAVO, FIALKA, EXOTIC 
Univerzální, neagresivní čisticí přípravky. 
Dostupné také ve verzích:  
- s antimikrobiální přísadou 
- se sníženou pěnivostí pro strojní použití. 

 

 

Do 10 l vody nadávkujte 30 - 50 ml přípravku. 

Čištění provádějte hadrem, mopem nebo kartáčem. 

Dřevěné a laminátové plochy,  

např. podlahy, nábytek, dveře, 

okenní rámy apod. 

 

MÝDLOVÝ ČISTIČ 
Přípravek na mytí a čištění dřevěných 

a laminátových povrchů 
 
- s antimikrobiální přísadou 
- se sníženou pěnivostí pro strojní použití. 

 

Do 10 l vody nadávkujte 15 - 30 ml přípravku. 

Čištění provádějte hadrem nebo mopem. 

Generální úklid všech druhů 
silně znečištěných podlah 
s pevným povrchem 
neošetřených lakem, voskem. 

BOXER 
Čisticí a odmašťovací přípravek na pevné 
povrchy. 
Přípravek je také vyráběn ve verzi se sníženou 
pěnivostí pro strojní použití. 

Střední znečištění: 1:50 - 1:10 (20 - 100 ml do 1 l vody) 
Silné znečištění: 1:5 - 1:2 (200 – 500 ml do 1 l vody). 
Čištění provádějte hadrem nebo kartáčem. Na čištěný povrch 
je možné nanést přípravek neředěný - rozprašovačem nebo štětkou, 
nechat působit cca 5 min. a poté důkladně umýt vodou. 
 

Koberce, čalounění   

- ruční čištění. 

KOBERAL 
Přípravek pro ruční čištění koberců 

a čalounění 

15 ml přípravku do 1 l vody. Naředěný napěněný přípravek naneste 

na znečištěné místo a vyčistěte pomocí houby, hadry nebo kartáče. 

Pěnu poté odstraňte vymytím nebo odsátím. 

Koberce, čalounění   

- strojní čištění. 
KOBERAL TM 

Přípravek pro strojní čištění koberců 
a čalounění 

Běžné znečištění 100 ml do 10 l vody.  

Silné znečištění 200 ml do 10 l vody.  

Dále dle návodu pro každý čistící stroj. 

Generální úklid sanitárních 
zařízení, keramické dlažby, 
čištění spár, vodní kámen,… 
 

ALFA-CID 
Intenzivní čistící přípravek na silná znečištění 

Na čištění sanitárních zařízení a pro odstranění vodního kamene lze 
použít přípravek neředěný (cca 5minut). Čištění provádějte hadrem 
nebo kartáčem. Následně proveďte oplach vodou. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast Na co použít Přípravek Dávkování a způsob použití Oblast Na co použít Přípravek Dávkování a způsob použití 
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Mytí rukou 

 
MIRAMARE 

Tekuté mýdlo: 
- modré, mořská vůně, s glycerinem, čiré 
- žluté, citronová vůně, s glycerinem, čiré 
- zelené, jablečná vůně, s glycerinem, čiré 
- bílé, s vůní exotického ovoce, glycerin, 
  perleť 

 
MIRAMARE PLUS 

- růžové tekuté mýdlo, broskvová vůně, 
   glycerin, kolagen, perleť 

 

 

 

 

 

 

Na pokožku naneste malé množství mýdla, jemným pohybem 

rozmydlete. Poté pokožku opláchněte vodou. 

TROFEO 
- červené, čiré tekuté mýdlo s vůní exotického 
   ovoce a antimikrobiální přísadou  

 

 LCD monitory, obrazovky, 
korpusy počítačů a televizorů, 
počítačové klávesnice, myši… 
 

 

 

 

Mytí rukou 

BERIS 
Antistatický čistič výpočetní techniky 

a spotřební elektroniky 

 

 

 

 

Rovnoměrně naneste na čištěný povrch  

a měkkou textilií vytřete do sucha. 

Brýle - skla i obruby. 

 

 

 

Mytí rukou 

Přípravek na ošetření ploch z 
nerezu a jiných ušlechtilých 
kovových povrchů v interiéru, 
jako jsou například plochy 
výtahů, zábradlí atd. 
 

 

 

 

Mytí rukou 

LUNET 
Antistatický čistič brýlí 

 
METALEX 

Přípravek k čištění a ošetření kovových 
povrchů. 

 

 

Oblast Na co použít Přípravek Dávkování a způsob použití 

 
 
 
 
 

Osobní 

hygiena 

 
 
 

Ostatní 

přípravky 
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