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KATALOGOVÝ LIST 

 
1. Název výrobku:  

ALTUS Professional TERRAL  

Neutrální čisticí přípravek 
 

2. Složení: 
Směs vysoce účinných tenzidů, smáčedel a organických sloučenin. Vyvážená a synergická směs, proniká 
rychle do špíny, kterou emulguje a odstraní. Informace o obsahu chemických látek poskytuje bezpečnostní 
list výrobku. 

 

3. Oblast použití: 
Neutrální vysoce účinný čisticí přípravek na mytí omyvatelných ploch (např. podlahy, pracovní plochy           
a stroje, okna, dveře), které nelze čistit alkalickými nebo kyselými přípravky. Účinně odstraňuje špínu a ne-
čistoty, nenarušuje čištěný povrch. Zejména vhodný na všeobecné čištění a úklid prostorů a techno-
logických zařízení v průmyslových provozech. 
 

4. Způsob použití: 
V závislosti na míře znečištění použijte roztok 1:200 - 1:50 (5 - 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 
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:  
Běžným způsobem do odpadní kanalizace. 
 

8. Likvidace obalu:  
Po vypláchnutí 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: Způsobuje vážné poškození očí. 
Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: 

Nebezpečí 
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Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout 
snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.  


