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Informace o produktu

CC-Antistatikum R
ANTISTATIKUM

1. Popis

CC-Antistatikum R zabraňuje vytváření a odstraňuje elektrostatický náboj. Tím nedochází
při dotyku s vodivými kovovými materiály (např. kliky na dveřích, karoserie automobilů,
prodejní stojany), k vytváření nepříjemných elektrostatických výbojů. Zabraňuje také
přilnavosti prachu na materiálech z umělých hmot (např. obrazovky, lampy, telefony). Při
dodržení návodu k použití nedojde ke slepení vláken ani ke zvyšování opětovného
špinění (např. na textilních podlahách). Při použití CC-Antistatikum R nedochází
k vytváření skvrn, změnám barevných tónů nebo znehodnocení materiálu (např. oblečení
nebo čalounění). Podle toho, jak často jsou ošetřené plochy používány, je doba účinnosti
3 – 6 měsíců.
2. Oblasti použití
Koberce a textilní podlahové krytiny, oblečení ze syntetických vláken. Povrchy z umělých
hmot. Dbejte pokynů ve speciálních návodech na ošetřování u oblečení nebo povrchů.
3. Použití
Koberce a textilní podlahové krytiny:
Koberce vysajte důkladně výkonným kartáčovým vysavačem. U choulostivých vláken
použijte výkonný vysavač s plochou hubicí. Následně celou plochu rovnoměrně
nastříkejte přípravkem CC-Antistatikum R ze vzdálenosti min. 60 cm. V případě potřeby
nástřik po naschnutí první vrstvy ještě jednou opakujte. Optimálního proniknutí do vláken
dosáhnete tehdy, pokud produkt po nástřiku vmasírujete pomocí měkkého kartáče nebo
válcového kartáčového stroje. Koberec je po zaschnutí pochůzný.
Oblečení:
Oblečení lehce nastříkejte ze vzdálenosti asi 30 cm.
Povrchy z umělých hmot (např. v automobilech , na počítačích):
CC-Antistatikum R nastříkat na hadřík, který nepouští vlákna a vlhkým vytřením nanést na
ošetřovaný povrch.
Upozornění: Vyzkoušejte na nenápadném místě nejprve odolnost barev a materiálu.
Choulostivé (např. lakované) povrchy popř. zakryjte.
Spotřeba:

2
cca 10-20 ml/m každý nástřik (koberce a textilní podlahoviny).

4. Technické údaje
pH-hodnota: nelze určit, formulace na bázi rozpouštědel (Aerosolová dóza)
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Obsah látek:

15-30% alifatické uhlovodíky. Obsahuje antistatika, rozpouštědla, hnací
plyn. (Aerosolová dóza)

Giscode:

GT 0 (Kód produktu pro čistící a ošetřovací prostředek)

Aerosolová dóza CC-Antistatikum R podléhá směrnicím o nebezpečných chemických
látkách a je označena symbolem nebezpečí “F+” s upozorněním na nebezpečí “Extrémně
hořlavý”. Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.
Škodlivý pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí. Opakovaný kontakt může vést ke křehnutí nebo popraskání kůže. Výpary
mohou způsobit ospalost a nevolnost. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a
očima. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. V případě nedostatečného větrání
používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.
CC-Antistatikum R skladujte uzavřený v originální nádobě v chladu a suchu. Uchovávejte
obal na dobře větraném místě. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.
5. Zajištění kvality
Institut für Fussbodentechnik, Koblenz-Berlin
6. Balení
400 ml - spray

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších
vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící
techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na
materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo
poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti
naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto
produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení
obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování
doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré
předchozí verze svoji platnost.
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