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E02 ALFA EKO PRODUKT PODLAHY 
 

Použití 

Multifunkční čisticí prostředek na ruční mytí podlah s obsahem sody, bez barvy a parfému. Odstraňuje veškeré  
nečistoty z keramických, syntetických i dřevěných podlah. Je vhodný k použití v zařízeních, které jsou napojené na 
septiky, domácí čističky nebo biologické čističky odpadních vod. Prostředek je určený pro spotřebitelské i 
profesionální použití. 

                                                                

Nedoporučená použití směsi  

Nejsou známé                
 

Oblast použití: 

   
 

Úklidové techniky:      

             
      

Nebezpečné vlastnosti (klasifikace, prvky označení) 

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS 07 

                                                            
Signální slovo: VAROVÁNÍ 
Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí 
Pokyny pro bezpečné zacházení:                                                                                                                                                                 
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku 
s kůží, očima nebo oděvem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: 
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v případě profesionálního použití předáním 
oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. 
 

Dávkování / Návod k použití 
Při běžném znečištění dávkujte 10ml prostředku na 1l vody. Při vyšší míře znečištění lze velikost dávky upravit až 
na 30ml na 1l vody. Umyjte podlahu běžným způsobem a nechte uschnout. Respektujte životní prostředí tím, že 
budete dodržovat předepsané dávkování. 
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Balení 

5l 
 
 

Fyzikální a chemické vlastnosti                    

skupenství           kapalné při 20°C      
barva                    bezbarvý 
vůně                 po použitých surovinách 
pH                       10,5 - 11 (neředěno) 

 
 

Systém deskriptorů použití                                                                                       

SU 1                       Zemědělství, lesnictví, rybářství                                                                    
SU 4                       Výroba potravin                                                                                      
SU 19  Stavebnictví a stavitelské práce 
SU 20                     Zdravotnické služby                                                                                  
SU 0                       Jiné                                                                                                 
PC 35                      Prací a čisticí prostředky                                                                           
PC 0                       Jiné              
PROC 8a  Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných zařízeních 
PROC 9   Přeprava látky nebo směsi do malých nádob (uzavřená plnicí linka, včetně odvažování)       
PROC 19  Manuální činnosti zahrnující kontakt s rukou   
PROC 28                Ruční údržba (opravy a čištění) strojů 
ERC 9a  Široké použití funkční kapaliny (ve vnitřních prostorách) 
PW  Široké použití profesionálními pracovníky 
C  Spotřebitelské použití                                                

 
                                               

Výrobce 

ALFA CLASSIC, a.s. 
Černomořská 234/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice, ČR 
Provozovna: Černokostelecká 740, 251 01 Říčany 
Tel.: +420 323 631 950 
e-mail: alfaclassic@alfaclassic.cz 
www.alfaclassic.cz                    

                            

 

mailto:alfaclassic@alfaclassic.cz

