
CC-Elatex®

1. Popis

Univerzální přípravek na odstraňování vodou rozpustných i vodou nerozpustných skvrn
jako např. od coca-coly, ovocných šťáv, kečupu, kuličkových per, marmelády, červeného
vína, kávy, čokolády, žvýkaček, krému na boty, laku na nehty, asfaltu, fixů apod. Je
obzvláště vhodný na odstraňování gumových rýh, rýh od podpatků a také graffiti a
vodovzdorných malířských barev.

2. Oblasti použití

Koberce a textilní podlahové krytiny; čalounění a textílie; elastické podlahové krytiny;
sportovní povrchy; vodovzdorně uzavřené parkety a korkové podlahy; laminátové
podlahy; voděodolné povrchy.

3. Použití

Tekutiny nejprve savým hadrem odtupovat, volně ležící nečistoty vysát.

CC-Elatex® nastříkejte na měkký savý hadřík a skvrnu odstraňujte bodovým odsáváním
od kraje do středu skvrny. Rozpuštěné nečistoty odsajte suchou částí hadříku. Místo poté
přečistěte čistou vodou a povrch dobře vysušte. V případě potřeby přiložit suchý hadřík na
čištěné místo, mírně zatížit a nechat působit tak dlouho, až bude vlhkost zcela vysáta z
materiálu.

U tvrdošíjných skvrn na elastických podlahovinách nastříkejte CC-Elatex® přímo na
znečištěné místo. Po krátké době působení skvrnu odstraňte hadrem nebo jemným bílým
padem a následně místo přečistěte čistou vodou. Povrch opatřený polymerovou ochranou
následně ošetřete vhodným přípravkem.

Upozornění: Choulostivé povrchy (např. korek, parkety, lakované podlahy, plexisklo)
nesnesou delší dobu působení. U čištěného povrchu je nutné nejprve
přípravkem CC-Elatex vyzkoušet odolnost vlákna, barev, laku nebo
materiálu na nenápadném místě.

U starých skvrn, které vnikly do materiálu, popřípadě způsobily reakci ve
vlákně, může být účinnost omezena.

Nevdechujte sprejovou mlhu nebo výpary.Během použití a po použití na
větší plochy se postarejte o dobré větrání prostoru.

4. Technické údaje

pH-hodnota:   cca 7,5 (koncentrát)
Obsah látek:  Obsahuje rozpouštědla, aromatické látky, LIMONENE, LINALOOL.

Giscode: není určen (Kód produktu pro čistící a ošetřovací prostředek)

Infolist-01.06 CC-Elatex Strana 1 / 2

CC-Dr. Schutz GmbH
Vývoj • Výroba • Logistika Výroba a
distribuce vysoce kvalitních čistících
a ošetřovacích produktů pro
podlahoviny a také čistících systémů



CC-Elatex® skladujte v originální nádobě uzavřený v chladu a suchu. Uchovávejte
uzamčený mimo dosah dětí.

5. Zajištění kvality

Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH, Metzingen (FIGR)

6. Balení

200 ml - plastová láhev s rozprašovací hlavicí

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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