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DAS ALCOHOL 
Mycí a čisticí přípravek s alkoholem a nanočásticemi 

Použití 

Neutrální čisticí koncentrovaný prostředek se svěží vůní obsahující alkohol. Je určený k účinnému čištění všech  
druhů omyvatelných podlahových krytin a všech omyvatelných ploch, např. sklo, plasty, mramor. Na lesklých  
plochách nezanechává stopy a podporuje jejich lesklý vzhled. Je určený ke každodennímu použití pro ruční i  
strojní mytí. Nanočástice vytváří na čištěném povrchu ochrannou nanovrstvu, díky které zůstává umytý povrch  
déle čistý. 

                                                     

Nedoporučená použití směsi  

Nejsou známé       
 

Oblast použití: 

       
 

Úklidové techniky:      

             
      

Nebezpečné vlastnosti (klasifikace, prvky označení) 

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS 07 a 02  

        
 

Signální slovo: VAROVÁNÍ 
Standardní věty o nebezpečnosti: 
H226 Hořlavá kapalina a páry 
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. Chraňte před 
teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal 
těsně uzavřený. 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. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah / obal 
v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na 
sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. 
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: propan-2-ol, C12-14 alkylalkoholy, ethoxylované, propoxylované, 
kumensulfonát sodný                                                                                                  
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Dávkování           

Při běžném znečištění dávkujte 10 ml přípravku na 1l vody. Při vyšší míře znečištění lze velikost dávky upravit až na 
30ml na 1l vody.  

   

Balení 

5l 
 

Fyzikální a chemické vlastnosti                    

skupenství           kapalné při 20°C      
barva                    žlutá 
vůně                 po použitém parfému 
pH                       6 - 8 (neředěno) 

 

Systém deskriptorů použití                                                                                       

SU 1                       Zemědělství, lesnictví, rybářství                                                                    
SU 4                       Výroba potravin            
SU 19   Stavebnictví a stavitelské práce                                                                           
SU 20                      Zdravotnické služby                                                                                  
SU 21                      Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)                      
SU 22                      Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, 

řemeslníci) 
SU 0                       Jiné                                                                                                 
PC 35                      Prací a čisticí prostředky                                                                           
PC 0                       Jiné                                                  
M   Výroba 
F   Formulace nebo nové balení 
PW   Široké použití profesionálními pracovníky 
C   Spotřebitelské použití                                                
                                                  

Výrobce 

ALFA CLASSIC, a.s. 
Štěrboholská 21, 100 00 Praha 10 
Provozovna: Černokostelecká 740, 251 01 Říčany 
Tel.: +420 323 631 950 
e-mail: alfaclassic@alfaclassic.cz 
www.alfaclassic.cz                    
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