
                                                                                   

S t r a n a  | 1 / 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                                                                       

 

KATALOGOVÝ LIST 

 
1. Název výrobku:  

ALTUS Professional TOVAL  

Přípravek na hloubkové čištění dlažby 
 

2. Složení: 
Alkálie, tenzidy, komplexotvorné činidlo, propylenglykol a amoniak. Informace o obsahu chemických látek 
poskytuje bezpečnostní list výrobku. 

 

3. Oblast použití: 
Koncentrovaný vysoce alkalický přípravek s amoniakem na hloubkové čištění dlažby. Je vhodný na všechny 
omyvatelné, alkáliím odolné druhy porézní dlažby, podlah a povrchů (např. nelesklá keramická dlažba, 
beton, žula). Dokonale odstraňuje mastnotu, olejové skvrny a další znečištění. Přípravek není vhodný        
na mramor a leštěné povrchy.  
 

4. Způsob použití: 
V závislosti na míře znečištění používejte roztok 1:10 - 1:2 (100 - 500 ml přípravku do 1 l vody). Na velmi 
silné znečištění použijte přípravek neředěný. 
Přípravek nebo roztok přípravku naneste na čištěný povrch, nechte působit asi 5 minut, v případě potřeby 
povrch vydrhněte. Poté rozpuštěnou špínu vymyjte vodou, vhodný je zejména oplach tlakovým čističem.    
V případě potřeby celý proces opakujte. 

 

5. Balení: 
1 l, HD-PE obal, skupinové balení 8 ks ve folii 
10 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:  
Použitý zředěný roztok musí být jímaný do sběrných nádrží a odborně likvidovaný. 
 

8. Likvidace obalu:  
Po vypláchnutí do sběrných nádob pro plastové obaly. 
 

9. Likvidace výrobku při nehodě:  
Koncentrát nelze splachovat do kanalizace bez předchozí neutralizace kyselinou octovou za podmínek stanovených 
vodohospodářskými orgány. Při rozsáhlejším úniku musí být na rozlitý produkt aplikovaný sorpční materiál a celý 
objem musí být odborně odstraněn.  
 

10. Klasifikace výrobku:  
 

 
 

 Nebezpečí 
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Standardní věty o nebezpečnosti: 
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
H290 Může být korozivní pro kovy. 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení: 
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 
svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 
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. 
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. 
 
Nebezpečné látky: 
hydroxid draselný (CAS: 1310-58-3), hydroxid amonný (CAS: 1336-21-6) 


