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KATALOGOVÝ LIST 

 
1. Název výrobku:  

ALTUS Professional KOBERAL SP  

Přípravek na strojní čištění koberců a čalounění 
 

2. Složení: 
Účinná směs tenzidů s mohutnou rozpouštěcí silou pro pigmentovou i mastnou špínu, je biologicky 
odbouratelná. Nosič špíny, který zabraňuje zpětnému usazování nečistoty. Komplexotvorné složky 
změkčující vodu. Parfém vysoké kvality. Informace o obsahu chemických látek poskytuje 
bezpečnostní list výrobku.  

 

3. Oblast použití: 
Nízkopěnivý přípravek na strojní čištění koberců, potahů a čalounění extrakčním způsobem. Čistí do 
hloubky, důkladně a šetrně. Oživuje barvy čištěných textilií a zabraňuje opětovnému usazování 
špíny. Zanechává svěží vůni. 
 

4. Způsob použití: 
Na čištění použijte roztok 1:100 - 1:50 (10 - 20 ml přípravku do 1 l vlažné vody) v závislosti na míře 
znečištění.  
Roztok přípravku použijte podle návodu čistícího stroje. 
 

5. Balení: 
1 l, HD-PE obal, skupinové balení 8 ks ve folii 
5 l, HD-PE obal 
10 l, HD-PE obal 
25 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. 
 

Nebezpečí 
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Pokyny pro bezpečné zacházení: 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
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. 
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
 
Obsahuje: 
Ethoxylovaný alkohol C12-14, 7 EO (CAS: 68439-50-9) 


