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Informace o produktu

CC-Fleckschutz
IMPREGNACE

1. Popis
Ochranná impregnace proti skvrnám. Obalí vlákno neviditelným ochranným filmem.
Tekutiny (Coca-Cola, červené víno apod.) vyperlí a mohou být savým hadříkem
jednoduše odstraněny, neboť nenajdou na vlákně žádné držení. Struktura, forma, omak a
optický vzhled naimpregnovaného materiálu se nezmění. Ideální pro ošetření nových
koberců, textilních podlahovin a čalounění bez ochranných impregnací a také pro oživení
po mokrém čištění. Toxikologické dobrozdání – Fraunhofer Institut Toxikologie und
Aerosolforschung Hannover.
2. Oblasti použití
Textilní podlahoviny, koberce a čalounění ze syntetických vláken (polyamid, polyacryl,
polyester apod.), přírodních vláken (vlna, bavlna, sisal apod.) a jejich směsí. Vhodný také
pro surovou a hladkou kůži. Pro užití v domácnostech, automobilech, na lodích,
v obytných přívěsech, v nábytkářské oblasti. Dbát na doporučení v návodu na konkrétní
podlahovinu.
3. Použití
CC-Fleckschutz krátce protřepat a ze vzdálenosti asi 25 cm nastříkat na čistý a úplně
suchý povrch. Impregnovaný materiál musí být lehce vlhký při dotyku dlaní. Na sedací
plochy a hrubé látky a také na obzvláště zatěžovaná místa nastříkat dvakrát. Opakováním
se účinek produktu vylepšuje. Před používáním nechejte impregnovaný materiál
minimálně 4 hodiny, podle možnosti přes noc, zaschnout.
Upozornění: Nejprve vyzkoušejte odolnost barev a materiálu na zbytku nebo na
nenápadném místě. Choulostivé povrchy (např. lakované) popř. nejprve
zakryjte.
Horké tekutiny nebo tekutiny s obsahem rozpouštědel, delší doba působení
nečistoty nebo také zbytky čistících produktů nebo antistatik a silné
mechanické zatížení mohou odolnost přípravku omezit. Po mokrém čištění
nebo odstraňování skvrn impregnaci obnovit.
Spotřeba:

2
cca 40 ml na 1 m při jednom nástřiku.

4. Technické údaje
pH-hodnota: nelze určit, formulace na bázi rozpouštědel
Obsah látek: 15-30% alifatické uhlovodíky. Obsahuje fluorcarbonderivát, rozpouštědla,
hnací plyn.
Giscode:

není určen (Kód produktu pro čistící a ošetřovací prostředek)
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CC-Fleckschutz 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-Fleckschutz skladujte uzavřený v originální nádobě v chladu a suchu, chraňte před
mrazem, chraňte před dětmi.
5. Zajištění kvality
Fraunhofer Institut Toxikologie und Aerosolforschung (ITA), Hannover
6. Balení
400 ml - sprejová dóza

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.
Infolist-12.10 CC-Fleckschutz

Strana 2 / 2

