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Informace o produktu 
 
CC-Suchá pěna 

 
1. Popis 
 

Suchá pěna s vynikajícím čistícím účinkem pro šetrné a vůči barvám a vláknu ohleduplné 
šamponování textilních podlahovin z přírodních vláken, čalounění a potahů stěn. 
Obsahuje vysoce kvalitní aktivní čistící substance a speciální Anti-Soiling komponenty, 
které zabraňují zvýšenému  opětovnému znečištění ošetřené plochy. Neobsahuje bělidla 
ani optické zjasňovače, nezpůsobí žádné změny barev. 
 
2. Oblasti použití 
 

Obzvláště vhodná pro čištění přírodních a orientálních koberců citlivých na vlhkost (např. 
z vlny, hedvábí, kokosu, juty, sisalu, lýka). Právě tak doporučena k důkladnému čištění 
čalounění, textilních potahů stěn a pelmetů. Dbejte na doporučení ve speciálním návodu 
pro konkrétní podlahovinu. 
 
3. Použití 
 

Koberce nejprve důkladně vysajte. Nádobu protřepejte a držte dnem vzhůru. Pěnu 
nastříkejte asi ze vzdálenosti 60 cm, vytvořte stejnoměrný pěnový koberec a vhodným 
šamponovacím kartáčem (z přírodních vláken) vmasírujte do materiálu. Pro čalounění a 
jemně tkané látky použijte vlhkou houbu. Při čištění dbát na rovnoměrné působení CC-
Suché pěny, popř. pracovat po částech. Materiál nepromáčet. Po úplném zaschnutí      
(cca 2 – 4 hodiny) čištěnou plochu vysajte. 
 

Upozornění:  Před použitím vyzkoušet odolnost barev a materiálu na nenápadném místě. 
Zamezit kontaktu s choulostivými povrchy, např. se dřevem.  

 

Spotřeba:  25-40 ml/m2, podle stupně znečištění a struktury povrchu 
 

4. Technické údaje 
 

pH-hodnota:   cca 7,5 (účinná látka v aerosolu) 
Obsah látek:  méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, fosfáty. Obsahuje 

BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, ošetřovací 
komponenty, hnací plyn. 

 

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

CC-Suchou pěnu skladujte v originální nádobě uzavřenou v chladu a suchu, chraňte před 
mrazem. Uchovávejte uzamčený mimo dosah dětí. 
 
5. 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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