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KATALOGOVÝ LIST 

 
1. Název výrobku:  

ALTUS Professional AFACID 

Intenzivní přípravek pro úklid umývárenských a sanitárních ploch 
 

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

 

3. Oblast použití: 
Vysoce účinný kyselý čisticí přípravek pro intenzivní čistění všech omyvatelných povrchů a sanitárních 
zařízení (např. záchodové mísy, keramická dlažba a obklady, umyvadla, vodovodní baterie). Ideální na čiště- 
ní povrchů, na kterých se usazují vápenné vrstvy a plísně (např. bazénové prostory). Dokonale čistí spáry 
mezi dlaždicemi a zašlou keramickou dlažbu. Zanechává zářivý lesk. 
 

4. Způsob použití: 
Neředěný přípravek naneste na znečištěný povrch, nechte působit asi 5 minut (podle úrovně znečištění)      
a opláchněte vodou nebo setřete. V případě potřeby podpořte účinek mechanicky, např. kartáčem. 
Nepoužívejte na materiály citlivé vůči kyselinám. 
 

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:  
Po vypláchnutí do sběrných nádob pro plastové obaly. 
 

9. Likvidace výrobku při nehodě:  
Po silném zředění lze spláchnout do odpadní kanalizace. 
 

10. Klasifikace výrobku:  
 

 
 
 

 
Obsahuje kyselinu fosforečnou CAS 7664-38-2, EINECS 231-633-2 
 

 

 

Varování 



                                                                                   

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                                                                       

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.  
Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. 
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.  
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.  
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a po-
kud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření. 


