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Informace o produktu 
 
 
 

CC-Alibaba 
 

1. Popis 
 
Přípravek na odstraňování vodou rozpustných skvrn, obzvláštně šetrný k barvám a 
vláknu. Obsahuje speciální Anti-Soiling komponenty, které zabraňují zvýšenému 
opětnému ušpinění koberce. Neobsahuje rozpouštědla, bělidla ani optické zjasňovače. 
Má lehce kyselou pH-hodnotu, proto nezpůsobuje změny barev ani odmaštění čištěných 
materiálů. 
 
2. Oblasti použití 
 
Koberce z přírodních vláken, orientální koberce (např. z vlny, hedvábí, kokosu, juty, 
sisalu).  
 
3. Použití 
 
Tekutiny nejprve savým hadrem odtupovat, volně ležící nečistoty vysát. 
 
CC-Alibaba nastříkat na měkký savý hadřík, který nepouští vlákna (např. na vhodný 
hadřík z mikrovlákna), a skvrnu tímto hadříkem směrem od vnějšího okraje dovnitř 
tupováním rozpustit. Vyvarovat se silného dření a koberec nepromáčet. Rozpuštěné 
nečistoty suchou částí hadříku tupováním odsát. U odolných skvrn postup popř. opakovat. 
Na závěr místo přečistit čistou vodou a následně vysušit. V případě potřeby přiložit suchý 
hadřík na čištěné místo,  mírně zatížit a nechat působit tak dlouho, až bude vlhkost zcela 
vysáta z materiálu. 
 
Upozornění:  Nevdechovat aerosoly! Před použitím vyzkoušejte odolnost barev a 

materiálu na nenápadném místě.  
 

U skvrn, které zestárnutím migrovaly do vlákna nebo vyvolaly barevné 
reakce ve vlákně, může být účinnost přípravku omezena. 

 
4. Technické údaje 
 
pH-hodnota:   koncentrát 5,5 
Obsah látek:  méně než 5 % aniontových povrchově aktivních látek. Obsahuje 

BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, parfémy, 
ošetřovací komponenty.  

Giscode:  není určen (Kód produktu pro čistící a ošetřovací prostředek) 
CC-Alibaba skladujte uzavřený v originální nádobě v chladu a suchu, chraňte před 
mrazem. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.  
 
5. Balení 
 
200 ml - plastová láhev s rozprašovací hlavicí                                 
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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. 
 


