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CC-Koncentrát na koberce Sprejové 
extrakční 
čištění  

 
1. Popis 
 
Koncentrovaný čistící prostředek k extrakčnímu základnímu čištění textilních podlahových 
krytin ze syntetických vláken. Obsahuje vysoce kvalitní aktivní čistící substance a 
zabraňuje zvýšenému opětnému znečišťování vyčištěných ploch. Včetně Fresh-up-
formule pro lepší ovzduší v místnosti, odpěňovače a rozpouštědla skvrn. Bez bělidel a 
optických zjasňovačů.  
 
2. Oblasti použití 
 
Barevně stálé a vodovzdorné koberce, textilní podlahové krytiny a čalounění ze 
syntetických vláken. 
 
3. Použití 
 
Koberce důkladně vysajte výkonným kartáčovým vysavačem (např. CC-Carpetlife-
kartáčový vysavač), u citlivých vláken použijte výkonný vysavač s plochou hubicí. 
Vychozené cestičky a skvrny popř. předstříkejte CC-Fresh-Up 2v1. Při běžném znečištění  
použijte CC-Koncentrát na koberce v poměru 1 : 60 až 1 : 70 (150 ml na 10 litrů vody). 
Roztok nalejte do nádoby na čistou vodu některého z CC-Sprejových extraktorů a 
koberec čistěte extrakční metodou podle návodu na přístroji. Následně celou plochu ještě 
jednou přečistěte extrakčně čistou vodou. Po zaschnutí znovu plochu vysajte vysavačem 
s kartáčem popř. s plochou hubicí. 
 
Pozor: Vyvarujte se promáčení koberce, obzvláště u materiálů citlivých na vlhkost. Pozor 
také u některých typů kladení – volné, napínané popř. zdvojené podlahy! Před použitím 
vyzkoušejte odolnost barev a materiálu na nenápadném místě. Zkontrolujte odolnost 
lepidla vůči vodě. Choulostivé povrchy (např. dřevo, kovy, lakované povrchy) by neměly 
přijít z čistícím roztokem do styku. 
 
Spotřeba: 1,0 – 1,5 litru na 100 m2. 
 
4. Technické údaje 
 
pH-hodnota:   koncentrát  7,5 
                       
Obsah látek: méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, mýdlo, neiontové 

povrchově aktivní látky, NTA. Obsahuje BENZISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, parfémy, LIMONENE, rozpouštědla, 
ošetřovací komponenty.  

 
Kód produktu pro čistící a ošetřovací prostředek (Giscode): GT 0  
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CC-Koncentrát na koberce skladujte uzavřený v originální nádobě v chladu a suchu, 
chraňte před mrazem. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí. 
 
5. Balení 
 
750 ml - plastová láhev                                   
       5 l - plastový kanystr                            
 

 

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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