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KATALOGOVÝ LIST 

 
1. Název výrobku:  

ALTUS WC čistič s vůní borovice 
Čisticí přípravek na sanitární keramiku 
 

2. Složení: 
Směs organické kyseliny, tenzidu, zahušťovadla, parfému a barviva. Informace o obsahu chemických látek 
poskytuje bezpečnostní list výrobku. 
 

3. Oblast použití: 
Kyselý čisticí přípravek na čištění sanitárních zařízení (např. záchodové mísy, pisoáry, vany, umyvadla, 
keramické obklady a dlažba, výlevky, sifony). Dokonale odstraňuje rez, vodní kámen a jiné nečistoty. Díky své 
konzistenci se dlouho udrží na WC míse, nestéká, a tím zaručuje delší působení. Působí nad i pod vodní 
hladinou. Zanechává zářivý lesk a svěží vůni. 
 

4. Způsob použití: 
Přípravek naneste rovnoměrně na vnitřní stěnu toaletní mísy nebo jiné znečištěné místo, nechte několik minut 
působit a opláchněte vodou. V případě potřeby podpořte účinek mechanicky, např. kartáčem. 
POZOR! Přípravek nepoužívejte na kovové a chromované povrchy. Před použitím zkontrolujte, zda je povrch 
kyselinovzdorný. 
 

5. Balení: 
750 ml, HD-PE obal, skupinové balení 10 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: 
H290 Může být korozivní pro kovy. 
H315 Dráždí kůži. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 

Varování 
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Pokyny pro bezpečné zacházení: 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle/obličejový štít. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


