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KATALOGOVÝ LIST 

 
1. Název výrobku:  

ALTUS Professional DISTAT  

Univerzální antistatický čisticí přípravek. 
 

2. Složení: 
Kombinace povrchově aktivních látek neiontového charakteru a antistatického činidla. Parfém a 
barvivo. Informace o obsahu chemických látek poskytuje bezpečnostní list výrobku.   

 

3. Oblast použití: 
Neutrální univerzální přípravek s antistatickým účinkem na mytí omyvatelných ploch, podlah, 
povrchů a předmětů (např. dlažba, PVC, linoleum, marmoleum, sklo, plast, mramor). Je vhodný 
zejména v provozech, kde je vyžadováno zamezení vzniku statické elektřiny. Účinně odstraňuje 
špínu a nečistoty, nezanechává šmouhy. Je také vhodný k mytí ploch ošetřených polymerovými 
produkty a podlahovin s PU úpravou. Zanechává dlouhotrvající svěží vůni. 
 

4. Způsob použití: 
Na běžná znečištění použijte roztok 1:200 - 1:100 (5 - 10 ml přípravku do 1 l vody), při větším 
znečištění lze velikost dávky upravit až na 20 ml přípravku do 1 l vody. 
Čištění provádějte mopem, hadrem nebo jinou savou textilií. 

 

5. Balení: 
1 l, HD-PE obal, skupinové balení 8 ks ve folii 
5 l, HD-PE obal 

 

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: 

H318 Způsobuje vážné poškození očí. 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Nebezpečí 



                                                                                   

S t r a n a  | 2 / 2 

 

tel./fax: + 420 516 476 808  
e-mail: info@alfachem.cz                                

www.alfachem.cz                                                                                                                                                          

 
  Výroba mycích a čisticích přípravků 
 

U Koupaliště 119/6, 679 61 Letovice, ČR                                                                       

P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. 

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. 

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

 

Nebezpečné látky:  

Ethoxylovaný alkohol C12-14, 7 EO (CAS: 68439-50-9) 


