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KATALOGOVÝ LIST 

 
1. Název výrobku:  

ALTUS Professional BERIS 

Antistatický čistič výpočetní techniky a spotřební elektroniky 
 

2. Složení: 
Demineralizovaná voda, vyšší alkohol, tenzid. Informace o obsahu chemických látek poskytuje 
bezpečnostní list výrobku. 

 

3. Oblast použití: 
Speciální přípravek s antistatickým účinkem na čištění výpočetní a kancelářské techniky a spotřební 
elektroniky (např. monitory TFT/LCD/plazma, klávesnice, tiskárny, sklo, plasty). Bez námahy odstraní různé 
provozní nečistoty, prach i mastnotu. 

 
4. Způsob použití: 

Přípravek naneste na savou měkkou textilii a dosucha vyčistěte znečištěný povrch. Na méně citlivé povrchy 
ho přímo nastříkejte a vyčistěte 
 

5. Balení: 
750 ml, HD-PE obal s rozprašovačem, skupinové balení 8 ks ve folii 

 

6. Skladování:  
V původních obalech v suchém prostředí při teplotě 5 – 30° C.  
Záruční doba je 24 měsíců od data výroby. 
 

7. Likvidace odpadu:  
Běžným způsobem do odpadní kanalizace. 
 

8. Likvidace obalu:  
Do sběrných nádob pro plastové obaly. 
 

9. Likvidace výrobku při nehodě:  
Po silném zředění lze spláchnout do kanalizace.  
 

10. Klasifikace výrobku:  
 

       
 
 

 
 
Standardní věty o nebezpečnosti: 
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení: 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Nebezpečí
vání 
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P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. 
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
 
Nebezpečné složky:  
propan-2-ol (CAS: 67-63-0; ES: 200-661-7) 


