
Produktové informace CA 20 C eco!perform

CA 20 C Eco sanitární údržbový 
čistič

Sanitární údržbový čistič šetrný k materiálům a k životnímu 
prostředí. Ideální pro každodenní používání v sanitární 
oblasti.

Vlastnosti

■ Údržbový čistič sanity v koncentrátu s šetrným dávkováním
■ Odstraňuje skvrny vodního kamene, zbytky mýdla, močový kámen a 

ostatní typické nečistoty v
■ Opláchnuté povrchy oschnou beze šmouh
■ S efektem Easy to clean. Usnadňuje následná čištění
■ Příjemná, svěží vůně
■ S gelovou konzistencí pro lepší přilnutí na kolmý povrch

Použití:

Čištění budov: sanitární prostory

Hotely, gastronomie, catering: sanitární prostory

Obce: sanitární prostory

Možnosti zpracování

■ manuální

Hodnota pH

2.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
V koncentrátu kyselý slabě kyselý neutrální slabě alkalický alkalický

Velikost balení Objednací číslo

 6.296-163.0

1 l 6.295-679.0

5 l 6.295-680.0
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Použití:

Ruční - připravenými mopy

■ Vložit požadované množství mopů (10-15 kusů) do kbelíku.
■ Čisticí lázeň nalévat přes mopy 10-15 ml/mop.
■ Uzavřít nádobu, otočit a nechat 12 hodin působit.
■ Podle stupně znečištění lze vyčistit 20-25 m²

Ruční - vytírání

■ Napustit vodu do kbelíku, přidat požadované množství čisticího prostřed-
ku.

■ Z povrchu odstranit hrubé nečistoty.
■ Povrchy citlivé na kyseliny popřípadě zavodnit.
■ Čisticí prostředek zpracovat houbou nebo utěrkou na povrchu.
■ Povrch omýt a opláchnout.
■ Povrch popřípadě leštit suchý.

Instrukce pro zpravování:

■ Při aplikaci nosit ochranný oděv.

Varování a bezpečnostní poradenství v soula-
du se směrnicem EU:

■ Signální slovo Nebezpečí
■ H290 Může být korozivní pro kovy.
■ H315 Dráždí kůži.
■ H318 Způsobuje vážné poškození očí.
■ P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obli-

čejový štít.
■ P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypla-

chujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

■ P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/
lékaře/

■ P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
■ P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím 

vyperte.

Další informační podklady:

■ Bezpečnostní list (MSDS)
■ Quick Start

Dávkování a vydatnost:

Objem: Druh čištění: Předředění: Dávkování: Znečištění: Vydatnost:

1 l Údržbové čištění 0.3-8 % lehký-střední 5000 m²

Pro více informací nás prosím kontak-
tujte:

Kärcher spol. s r.o.
Modletice 141
251 01

Tel.+420/323 606 014
Fax+420/323 606 020 
info@kaercher.cz 
www.kaercher.cz


