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Vaše pohodlná 
cesta k čistotěNOVÝ KONCEpt sYstÉMOVÉHO ÚKLIDu

Výrobce a dodavatel čisticích a mycích prostředků

Společnost je držitelem certifikátu 
dle normy ČSN EN ISO 9001:2009

Profesionální řada 

Premium 
Řada VýrOBků PrO kOmPlexní 
realizaci každOdenníhO úklidu

základní řada 

universal 

•  8 produktů určených pro všechny 
základní úklidové operace.

• určeno pro ruční čištění.

VýBěrOVá Řada kOncentrOVaných VýrOBků s nanOčásticemi 
a akrylátOVými POlymery

•  Profesionální prostředky zajišťující vysokou kvalitu úklidu  
a maximální účinností při nízké spotřebě.

•  Šetrné k životnímu prostředí.

•  určeno pro strojní i ruční čištění.

POVrchy POdlahy sanita kuchyně

AplikAce

chArAkteristikA výrobků
ekologické  |  ekonomické díky koncentraci účinných látek  |  s obsahem nanočástic a akrylátových polymerů 
vlastní vývojová laboratoř respektující požadavky a připomínky zákazníků při vývoji produktu  |  certifikáty ekologicky šetrných výrobků

creme
tekuté mýdlo

raj extra
mycí a čisticí prostředek

www.alfaclassic.cz
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mytí rukOu



kód 
produktu

Název produktu
oblast použití

sanita kuchyně povrchy podlahy mytí rukou

255969 RAJ UNI, 1l, čisticí a mycí prostředek, oranžový

255970 RAJ UNI, 5l, čisticí a mycí prostředek, oranžový

265215 ALFÍK UNI, 800ml, tekutý písek

265216 ALFÍK UNI, 5l, tekutý písek

259337 LESK UNI, 800ml s rozpraš., čisticí prostředek na sklo, modrý

259338 LESK UNI, 800ml, čisticí prostředek na sklo, modrý

259339 LESK UNI, 5l, čisticí prostředek na sklo, modrý

257216 REVO UNI, 1l, odstraňovač na rez a vodní kámen, čirý

257217 REVO UNI, 5l, odstraňovač na rez a vodní kámen, čirý

253317 WC REVO UNI, 750ml, čisticí prostředek na toalety, červený

253322 WC REVO UNI, 5l, čisticí prostředek na toalety, červený

111071 Tekuté mýdlo, ECONOMY, 5l, oranžové

111072 Tekuté mýdlo, ECONOMY, 5l, zelené

111073 Tekuté mýdlo, ABRAZIVUM UNI, 5l

hYGieNický plÁN 

www.alfaclassic.cz



Kód produktu: 1 l - 255969, 5 l - 255970

raJ uni
UNIVERZÁLNÍ ČISTICÍ A MYCÍ 
PROSTŘEDEK

Univerzální přípravek na mytí omyvatelných ploch, 
podlah, povrchů a předmětů. Při běžném znečištění 
dávkujte 3ml přípravku na 1 l vody. Při větším zne-
čistění lze velikost dávky upravit až na 15ml na 1 l 
vody. 

1l
3ml

ŘeDĚnÍ

5l1l
OBsaH

pH 
5,5 - 6

www.alfaclassic.cz

povrchY podlAhY sANitA kuchYNě
Mytí podlah 
a povrchů

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY



Kód produktu: 800 ml - 265215, 5 l - 265216

alFÍK uni
TEKUTÝ PÍSEK

Tekutý písek na čištění umyvadel, van, sanitárního 
zařízení, dlaždiček, nádobí apod.

OBsaH

pH 
7 - 8

www.alfaclassic.cz

povrchY sANitA kuchYNěTekutý písek

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY

5l800
ml

PŘeDmĚTY



Kód produktu:  800 ml s rozprašovačem - 259337,  
800 ml s víčkem - 259338, 5 l - 259339

lesK uni
PROSTŘEDEK VhODNÝ NA MYTÍ 
OKEN, SKEL A ZRCADEL

Čisticí a leštící přípravek na skleněné povrchy je 
vhodný na skla, okna, zrcadla. S jemnou vůní citrusů.

OBsaH

pH 
6 - 8

www.alfaclassic.cz

povrchY kuchYNěSkleněné povrchy

5l800
ml

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY



revO uni
ODSTRAŇUJE REZ A VODNÍ 
KÁMEN - KYSELÝ PŘÍPRAVEK

Účinný přípravek na odstranění vodní o kamene, rzi, 
anorganických usazenin a jiných nečistot z keramic-
kých a nerezových povrchů (umyvadel, van, obkla-
dů, nerezových vodovodních baterií apod.).

sANitA kuchYNě

Kód produktu: 1 l - 257216, 5 l - 257217

OBsaH

pH 
0,2 - 2

www.alfaclassic.cz

Rez a vodní kámen

5l1l

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY

PŘeDmĚTY

aPliKaCe

5min.



Kód produktu: 750 ml - 253317, 5 l - 253322

WC revO uni
KYSELÝ ČISTICÍ PROSTŘEDEK

Přípravek na čištění a mytí sanitární keramiky.

OBsaH

pH 
0,2 - 2

www.alfaclassic.cz

Čištění WC

5l750
ml

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY

PŘeDmĚTY

aPliKaCe

5min.

sANitA



Kód produktu: Oranžové - 111071, Zelené - 111072

TeKuTÉ mÝDlO 
economy
K hYGIENĚ RUKOU

Tekuté mýdlo s příjemnou parfemací, jehož pH od-
povídá přirozenému pH pokožky. Tvoří stabilní pěnu 
a pokožku nadměrně nevysušuje.

Oranžové 
Zelené

OBsaH

pH 
5,5 - 6

www.alfaclassic.cz

mYtí rukou

5l



Kód produktu: 5l - 111073

TeKuTÉ mÝDlO 
abrazivum uni
S OBSAhEM ABRAZIVA

Tekuté mýdlo s abrazivem určené pro mytí silně 
znečištěných rukou. Obsahuje látky s dokonalým 
čisticím účinkem. Je vhodné především pro použití 
v dílenských provozech.

OBsaH

pH 
7 - 8

www.alfaclassic.cz

5l

mYtí rukou



 kód 
produktu

Název produktu
oblast použití

sanita kuchyně povrchy podlahy mytí rukou

255971 RAJ EXTRA, 1l, čisticí a mycí prostředek, zelený, ekologický výrobek

255972 RAJ EXTRA, 5l, čisticí a mycí prostředek, zelený, ekologický výrobek

255973 RAJ s desinfekční přísadou, 1l, čisticí a mycí prostředek, čirý

255974 RAJ s desinfekční přísadou, 5l, čisticí a mycí prostředek, čirý

265217 ALFÍK CREAM , 800ml, tekutý písek

265218 ALFÍK CREAM, 5l, tekutý písek

255986 DAS STANDARD, 1l, čisticí a mycí prostředek na podlahy

255975 DAS STANDARD, 5l, čisticí a mycí prostředek na podlahy

255976 DAS ACID, 5l, kyselý čisticí prostředek na podlahy

255977 DAS ALCOHOL, 5l, čisticí prostředek na podlahy s alkoholem

259340 DAS NA KOBERCE, 5l, čisticí prostředek na koberce

255978 DAS EXTRA, 5l, odmašťující čisticí prostředek na podlahy, červený

255979 DAS MÝDLOVÝ ČISTIČ NA PODLAHY, 1l, čisticí prostředek

255980 DAS MÝDLOVÝ ČISTIČ NA PODLAHY, 5l, čisticí prostředek

255981 DAS R STRONG, 5l, čisticí prostř. na podlahy s rozpouštědlem

125451 DEO Korsika, 1l, vonný koncentrát do čisticích přípravků, oranžový

125452 DEO Korsika, 5l, vonný koncentrát do čisticích přípravků, oranžový

125453 DEO Korfu, 1l, vonný koncentrát do čisticích přípravků, zelený

125454 DEO Korfu, 5l, vonný koncentrát do čisticích přípravků, zelený

201720 STOP BAKTER, 800ml s rozprašovačem, desinfekční, mycí a čisticí prostředek

201716 STOP BAKTER, 1l, desinfekční, mycí a čisticí prostředek

201717 STOP BAKTER, 5l, desinfekční, mycí a čisticí prostředek

201718 STOP BAKTER Eukalyptus, 1l, desinfekční, mycí a čisticí prostředek

201719 STOP BAKTER Eukalyptus, 5l, desinfekční, mycí a čisticí prostředek

253318 WC REVO, 750ml, čisticí prostředek na toalety, modré

253319 WC REVO, 5l, čisticí prostředek na toalety, modré

hYGieNický plÁN 

www.alfaclassic.cz



253320 WC REVO, 750ml, čisticí prostředek na toalety, zelené

253321 WC REVO, 5l, čisticí prostředek na toalety, zelené

257218 REVO AKTIVNÍ PĚNA, 800ml se zpěňovačem, kyselá čisticí pěna

257219 REVO AKTIVNÍ PĚNA, 5l, kyselá čisticí pěna

257220 REVO, 1l, odstraňovač na rez a vodní kámen, čirý

257221 REVO, 5l, odstraňovač na rez a vodní kámen, čirý

259341 LESK FORTE, 800ml s rozprašovačem, lešticí prostř. na sklo

259342 LESK FORTE, 800ml, lešticí prostředek na sklo

259343 LESK FORTE, 5l, lešticí prostředek na sklo

255982 CARE ALKOHOLOVÝ ČISTIČ, 800ml s rozprašovačem, čistící prostředek

255983 CARE ALKOHOLOVÝ ČISTIČ, 5l, čisticí prostředek

263246 CARE ANTISTATIK, 800ml s rozprašovačem, lešticí prostředek na nábytek

255984 CARE AKTIVNÍ PĚNA, 800ml se zpěňovačem, odmašťovací prostředek

255985 CARE AKTIVNÍ PĚNA, 5l, odmašťovací prostředek

261417 Mycí prostředek do myček nádobí, 5l

261418 Oplachovací prostředek do myček nádobí, 5l

263244 CARE MÝDLOVÝ ČISTIČ NA NÁBYTEK, 1l, čisticí prostředek

263245 CARE MÝDLOVÝ ČISTIČ NA NÁBYTEK, 5l, čisticí prostředek

125455 Osvěžovač vzduchu AIR FRESH DEO OCEAN, 800ml s rozprašovačem

125456 Osvěžovač vzduchu AIR FRESH DEO OCEAN, 5l

125457 Osvěžovač vzduchu AIR FRESH DEO CITRUS, 800ml s rozprašovačem

125458 Osvěžovač vzduchu AIR FRESH DEO CITRUS, 5l

114053 Tekuté mýdlo, CREME, 1l, bílé, ekologický výrobek

114054 Tekuté mýdlo, CREME, 5l, bílé, ekologický výrobek

112051 Tekuté mýdlo, ROYAL EXTRA, 5l, růžové

115051 Tekuté mýdlo, KARIBIK, 1l, modré

115052 Tekuté mýdlo, KARIBIK, 5l, modré

111074 Tekuté mýdlo, ANTIBAKTER, 5l, čiré, s antibakteriální přísadou

111075 Tekuté mýdlo, ABRAZIVUM PREMIUM, 5l

www.alfaclassic.cz

Výrobky schválené pro použití v potravinářství



Kód produktu: 1 l - 255971, 5 l - 255972

raJ eXTra
UNIVERZÁLNÍ EKOLOGICKÝ ČISTICÍ 
A MYCÍ PROSTŘEDEK

Účinný přípravek na mytí omyvatelných ploch, pod-
lah, povrchů a předmětů, popř. na nádobí. Schváleno 
pro použití v potravinářství. Při běžném znečištění 
dávkujte 3 ml přípravku na 1 l vody. 1l

3ml

ŘeDĚnÍ

5l1l
OBsaH

PŘeDmĚTY

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY

pH 
5,5 - 6

Mytí podlah 
a povrchů

www.alfaclassic.cz

povrchY podlAhY sANitA kuchYNě

Výrobek schválený pro použití v potravinářství



Kód produktu: 1 l - 255973, 5 l - 255974

raJ s desinfekční 
přísadou
UNIVERZÁLNÍ ČISTICÍ A MYCÍ 
TENZIDOVÝ PROSTŘEDEK
Univerzální čisticí a mycí tenzidový přípravek na ná-
dobí a omyvatelné plochy, podlahy, povrchy a před-
měty. Obsahuje desinfekční přísadu, která působí 
především proti bakteriím a některým plísním. Bez 
barvy a parfému. Schválen pro použití v potravinář-
ství. Při běžném znečištění dávkujte 3 ml přípravku 
na 1 l vody.

1l
3ml

ŘeDĚnÍ

5l1l
OBsaH

PŘeDmĚTY

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY

pH 
5,5 - 6

Mytí podlah 
s desinfekční přísadou

www.alfaclassic.cz

povrchY podlAhY sANitA kuchYNě

Výrobek schválený pro použití v potravinářství



alFÍK Cream
JEMNÝ KRÉMOVÝ TEKUTÝ PÍSEK

Tekutý písek na čištění umyvadel, van, sanitárního 
zařízení, keramických obkladů, nádobí apod.

OBsaH

pH 
7 - 8

Tekutý písek

www.alfaclassic.cz

povrchY sANitA kuchYNě

Výrobek schválený pro použití v potravinářství

5l800
ml

Kód produktu: 800 ml - 265217, 5l - 265218

PŘeDmĚTY

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY



Kód produktu: 1l - 255986, 5 l - 255975

Das sTanDarD
NEUTRÁLNÍ TENZIDOVÝ MYCÍ 
A ČISTICÍ POSTŘEDEK 

Neutrální tenzidový mycí a čisticí přípravek určený 
k mytí omyvatelných podlahových ploch, se sníže-
nou pěnivostí, vhodný pro strojní i ruční čištění. Lze 
použít i pro čištění podlah ošetřených polymerizací. 1l

10ml

ŘeDĚnÍ

5l1l
OBsaH

pH 
7 - 8

Neutrální

www.alfaclassic.cz

povrchY podlAhY

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY



Kód produktu: 5 l - 255976

Das aCiD
ODSTRAŇUJE VÁPENATÉ NEČISTOTY

Kyselý čisticí přípravek se svěží vůní, určený k ruční-
mu mytí podlah a obkladů při běžném úklidu, úkli-
du po malování, k postavebnímu úklidu apod. Dobře 
odstraňuje zejména vápenaté nečistoty. Při běžném 
znečištění dávkujte 5 ml na 1 l vody. Při větším zne-
čistění lze velikost dávky upravit až na 200 ml na 1 l 
vody. Nepoužívejte na podlahy, které nejsou odolné 
vůči kyselinám (mramor, pískovec apod.)! 

1l
5ml

ŘeDĚnÍ

5l
OBsaH

pH 
1-2

Kyselý – na vápenaté
nečistoty

www.alfaclassic.cz

podlAhY sANitA

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY



Kód produktu: 5 l - 255977

Das alCOHOl
MYCÍ A ČISTICÍ PROSTŘEDEK 
S ALKOhOLEM A NANOČÁSTICEMI
Určený k účinnému čištění všech druhů omyvatelných 
podlahových krytin, zanechává svěží vůni. Vhodný 
také na lesklé plochy, na kterých nezanechává stopy, 
naopak podporuje jejich lesklý vzhled. Ke každoden-
nímu použití pro ruční i strojní čištění. Lze též použít 
pro mytí všech omyvatelných ploch (sklo, plasty, mra-
mor, apod.). Nanočástice vytváří na čištěném povr-
chu ochrannou nanovrstvu, díky které zůstává umytý 
povrch déle čistý. Při běžném znečištění dávkujte 10 
ml na 1 l vody. Při větším znečistění lze velikost dávky 
upravit až na 33 ml na 1l vody. Nepoužívejte na pod-
lahy ošetřené polymerem, popř. jiným ochranným 
přípravkem! 

1l
10ml

ŘeDĚnÍ

5l
OBsaH

pH 
6 - 8

S alkoholem

www.alfaclassic.cz

povrchY podlAhY

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY



Kód produktu: 5 l - 259340

Das na KOBerCe
SPECIÁLNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDEK 
NA KOBERCE, POTAhY 
A ČALOUNĚNÍ

Speciální alkalický přípravek se sníženou pěnivostí 
ke strojnímu i ručnímu čištění koberců, potahů a ča-
lounění s následným odsátím za mokra. Při běžném 
znečistění dávkujte 5 ml na 10 l vody. Při vyšší míře 
znečištění lze velikost dávky upravit až na 20 ml 
na 10 l vody. Vyčištěnou plochu nechte důkladně 
uschnout (minimálně 12 hodin). Před prvním čiště-
ním vyzkoušejte stálost barev na málo viditelném 
místě. Není vhodný na čištění vlněných koberců. 

1l
5ml

ŘeDĚnÍ

5l
OBsaH

pH 
12 - 13

Čištění koberců

www.alfaclassic.cz

povrchY podlAhY

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY

PŘeDmĚTY



Kód produktu: 5 l - 255978

Das eXTra
VYSOCE ÚČINNÝ ČISTICÍ 
ALKALICKÝ PROSTŘEDEK

Vysoce účinný čisticí alkalický přípravek se silnou od-
mašťovací schopností a se sníženou pěnivostí. Pro 
strojní i ruční čištění tvrdých podlahových ploch odol-
ných vodě a alkáliím. Při běžném znečištění dávkujte  
10 ml na 1 l vody. Při větším znečistění lze velikost 
dávky upravit až na 33 ml na 1 l vody. V případě 
potřeby nechte roztok působit 10-15 minut, popř. 
použijte koncentrovaný přípravek a poté opláchněte 
vodou. Schválen pro použití v potravinářství. Při po-
užití v potravinářských provozech je nutné povrchy 
a plochy přicházející do styku s nebalenými potravi-
nami důkladně opláchnout pitnou vodou.

1l
10ml

ŘeDĚnÍ

5l
OBsaH

pH 
11-12

Silně odmašťující

www.alfaclassic.cz

podlAhY kuchYNě

Výrobek schválený pro použití v potravinářství

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY



Kód produktu: 1 l - 255979, 5 l - 255980

Das mÝDlOvÝ 
ČisTiČ  
na PODlaHY
MYCÍ A ČISTICÍ PROSTŘEDEK

Mycí a čisticí přípravek na podlahy s obsahem mý-
dla, které vytváří lesk, se sníženou pěnivostí, k ruč-
nímu i strojnímu mytí. Při běžném znečistění dáv-
kujte 10 ml na 1 l vody. Při vyšší míře znečištění 
lze velikost dávky upravit až na 20 ml na 1 l vody. 
Takto připravený roztok použijte k čištění. 

1l
10ml

ŘeDĚnÍ

OBsaH

pH 
9 - 10

S obsahem mýdla

www.alfaclassic.cz

podlAhY

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY

5l1l



Kód produktu: 5 l - 255981

Das r sTrOnG
VYSOCE ÚČINNÝ MYCÍ A ČISTICÍ 
PROSTŘEDEK S NANOČÁSTICEMI
Přípravek s nanočásticemi pro strojní i ruční čištění 
tvrdých podlahových ploch odolných vodě, nepěni-
vý. Je určen jak pro denní údržbu, tak pro nárazové 
hloubkové čištění. Lze použít k odstranění ochran-
ných vrstev např. polymeru. Nanočástice vytváří na 
čištěném povrchu ochrannou nanovrstvu, díky které 
zůstává umytý povrch déle čistý. Při běžném znečiš-
tění dávkujte 10 ml na 1 l vody. Při větším znečistění 
lze velikost dávky upravit až na 33 ml na 1 l vody. 
V případě potřeby nechte roztok působit 5-10 mi-
nut. Nepoužívejte na podlahy ošetřené polymerem, 
popř.jiným ochranným přípravkem! 

1l
10ml

ŘeDĚnÍ

OBsaH

pH 
6 - 8

S vysokým účinkem

www.alfaclassic.cz

podlAhY

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY

5l



Kód produktu: 1 l - 125451, 5 l - 125452

DeO KOrsiKa
VONNÝ KONCENTRÁT 

Vonný koncentrát do mycích roztoků, který neutrali-
zuje nepříjemné pachy doma, v kanceláři i na toale-
tě a zanechává prostor provoněný. Pro běžnou kon-
centraci vůně dávkujte 2 ml přípravku na 1 l mycího 
roztoku. Pokud chcete docílit vyšší intenzity vůně lze 
dávkování zvýšit až na 10 ml na 1 l mycího roztoku. 
Přípravek je možné použít i neředěný - aplikujte pří-
mo na nesavé povrchy, např. na dlaždičky, do nádob 
s WC kartáčem, do ozdobných nádob apod. Při opa-
kovaném používání dosáhnete stabilně provoněné-
ho prostředí bez nepříjemných pachů.

1l
2ml

ŘeDĚnÍ

OBsaH

pH 
6 - 8

Vonný koncentrát
do mycích roztoků

www.alfaclassic.cz

povrchY podlAhY sANitA

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY

5l1l



Kód produktu: 1 l - 125453, 5 l - 125454

DeO KOrFu
VONNÝ KONCENTRÁT 

Vonný koncentrát do mycích roztoků, který neutrali-
zuje nepříjemné pachy doma, v kanceláři i na toale-
tě a zanechává prostor provoněný. Pro běžnou kon-
centraci vůně dávkujte 2 ml přípravku na 1 l mycího 
roztoku. Pokud chcete docílit vyšší intenzity vůně lze 
dávkování zvýšit až na 10 ml na 1 l mycího roztoku. 
Přípravek je možné použít i neředěný - aplikujte pří-
mo na nesavé povrchy, např. na dlaždičky, do nádob 
s WC kartáčem, do ozdobných nádob apod. Při opa-
kovaném používání dosáhnete stabilně provoněné-
ho prostředí bez nepříjemných pachů. 

1l
2ml

ŘeDĚnÍ

OBsaH

pH 
6 - 8

Vonný koncentrát
do mycích roztoků

www.alfaclassic.cz

povrchY podlAhY sANitA

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY

5l1l



Kód produktu:  800ml s rozprašovačem – 201720,  
1 l - 201716, 5 l - 201717

sTOP BaKTer
DESINFEKČNÍ KONCENTROVANÝ 
PROSTŘEDEK
Přípravek určený pro plošnou desinfekci a čištění v potravinářských, 
zdravotnických a jiných provozech. Přípravek má baktericidní, fungi-
cidní, virucidní a tuberkulocidní účinek (tj. ABTMV). Příklady aplikace 
přípravku: podlahy, obklady, dlaždice, WC mísy, vany, umyvadla, dřezy, 
kuchyňská zařízení, zařízení na chov zvířat, nádoby na odpadky, bazé-
ny. Po ošetření jsou předměty čisté a prosté choroboplodných zárod-
ků. Pro přípravu desinfekčního roztoku dávkujte 200 ml Stop Bakteru 
na 1 litr vody (ředění 1:5), doba expozice 30 minut. Při přípravě mycí-
ho roztoku 50 ml Stop Bakteru na 1 litr vody (ředění 1:20). Po aplikaci 
přípravku na předměty a povrchy, které mohou přijít do styku  s potra-
vinami nebo s pokožkou musí být opakovaně opláchnuty vždy novým 
podílem pitné vody. Nepoužívat na předměty z barevných kovů a po-
lyamidu. Předměty s malou barevnou stálostí se mohou odbarvovat. 
Pro desinfekci a likvidaci řas v bazénech dávkujte 20 ml přípravku na 
1000 l vody 1x týdně, při první aplikaci nebo při problémech zvyšte 
dávkování až na dvojnásobek. Schválen pro použití v potravinářství.

1l
200ml

ŘeDĚnÍ

pH 
11 - 12

www.alfaclassic.cz

povrchY podlAhY sANitA kuchYNě

Výrobek schválený pro použití v potravinářství

PŘeDmĚTY

aPliKaCe

30min.

OBsaH

5l1l800
ml

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKYDesinfekce

Proti plísni a bakteriím



Kód produktu: 1 l - 201718, 5 l - 201719

sTOP BaKTer 
s vůní
DESINFEKČNÍ KONCENTROVANÝ 
PROSTŘEDEK
Přípravek určený pro plošnou desinfekci a čištění v potravinářských, 
zdravotnických a jiných provozech. Přípravek má baktericidní, fungi-
cidní, virucidní a tuberkulocidní účinek (tj. ABTMV). Příklady aplikace 
přípravku: podlahy, obklady, dlaždice, WC mísy, vany, umyvadla, dře-
zy, kuchyňská zařízení, zařízení na chov zvířat, nádoby na odpadky, 
bazény. Po ošetření jsou předměty čisté a prosté choroboplodných 
zárodků. Pro přípravu desinfekčního roztoku dávkujte 200ml Stop Bak-
teru na 1 litr vody (ředění 1:5), doba expozice 30 minut. Při přípravě 
mycího roztoku 50ml Stop Bakteru na 1 litr vody (ředění 1:20). Po 
aplikaci přípravku na předměty a povrchy, které mohou přijít do styku 
s potravinami nebo s pokožkou musí být opakovaně opláchnuty vždy 
novým podílem pitné vody. Nepoužívat na předměty z barevných 
kovů a polyamidu. Předměty s malou barevnou stálostí se mohou 
odbarvovat. Používejte biocidní přípravky bezpečně.

1l
200ml

ŘeDĚnÍ

pH 
11 - 12

www.alfaclassic.cz

povrchY podlAhY sANitA kuchYNě

PŘeDmĚTY

aPliKaCe

30min.

OBsaH

5l1l

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY

Desinfekce



Kód produktu: 750 ml - 253318, 5l - 253319

WC revO
KYSELÝ ČISTICÍ PROSTŘEDEK 

Účinný přípravek na čištění a mytí sanitární kerami-
ky. Přípravek aplikujte pod horní okraj čištěné kera-
miky, popř. přímo na znečištěná místa a nechte pů-
sobit cca 5 minut. Pak opláchněte vodou. V případě 
potřeby celý postup opakujte nebo podpořte účinek 
mechanicky, např. kartáčem.

OBsaH

pH 
0,5 - 2

www.alfaclassic.cz

sANitA

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY

Čištění WC

PŘeDmĚTY

750
ml

aPliKaCe

5l

5min.



Kód produktu: 750 ml - 253320, 5 l - 253321

WC revO
KYSELÝ ČISTICÍ PROSTŘEDEK 
S NANOČÁSTICEMI

Účinný přípravek na čištění a mytí sanitární kerami-
ky. Nanočástice vytváří na čištěném povrchu ochran-
nou nanovrstvu, díky které zůstává umytý povrch 
déle čistý.Přípravek aplikujte pod horní okraj čištěné 
keramiky, popř. přímo na znečištěná místa a nechte 
působit cca 5 minut. Pak opláchněte vodou. V pří-
padě potřeby celý postup opakujte nebo podpořte 
účinek mechanicky, např. kartáčem. 

OBsaH

pH 
0,5 - 2

www.alfaclassic.cz

sANitA

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY

Čištění WC

PŘeDmĚTY

750
ml

aPliKaCe

5l

5min.



revO aKTivnÍ 
PĚna
NA REZ A VODNÍ KÁMEN 
S NANOČÁSTICEMI
Kyselý přípravek na odstraňování vodního kamene, usazenin a zbyt-
ků mýdla z umyvadel, van, obkladů, vodovodních baterií apod. Při 
aplikaci se zpěňovačem vytvořená aktivní pěna prodlužuje účinnost 
přípravku i na těžko přístupných místech nebo na svislých plochách. 
Nanočástice vytváří na čištěném povrchu ochrannou nanovrstvu, díky 
které zůstává umytý povrch déle čistý.Trysku na zpěňovači nastavte 
do pracovní polohy a přípravek aplikujte na znečištěný povrch. Nechte 
působit cca 5 minut a pak otřete nebo opláchněte vodou. V případě 
potřeby celý postup opakujte nebo podpořte účinek mechanicky, např. 
kartáčem. Nepoužívejte na materiály citlivé vůči kyselinám (mramor, 
pískovec apod.). Schválen pro použití v potravinářství. Při použití v 
potravinářských provozech je nutné povrchy a plochy přicházející do 
styku s nebalenými potravinami důkladně opláchnout pitnou vodou.

OBsaH

pH 
1 - 2

Rez a vodní kámen

www.alfaclassic.cz

sANitA kuchYNě

Výrobek schválený pro použití v potravinářství

5l800
ml

Kód produktu:  800 ml se zpěňovačem - 257218,  
5l - 257219

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY

aPliKaCe

5min.

PŘeDmĚTY



revO
NA REZ A VODNÍ KÁMEN 
S NANOČÁSTICEMI

Účinný kyselý přípravek na odstranění vodního ka-
mene, rzi, anorganických usazenin a jiných nečistot 
z keramických a nerezových povrchů (umyvadel, van, 
obkladů, nerezových vodovodních baterií apod.). 
Nanočástice vytváří na čištěném povrchu ochrannou 
nanovrstvu, díky které zůstává umytý povrch déle 
čistý. Přípravek aplikujte na znečištěný povrch, nech-
te působit cca 5 minut a opláchněte vodou. V pří-
padě potřeby celý postup opakujte nebo podpořte 
účinek mechanicky, např. kartáčem. Nepoužívejte na 
materiály citlivé vůči kyselinám (mramor, pískovec 
apod.). Pozor na předměty a povrchy s poškozenou 
strukturou materiálu.

OBsaH

pH 
0,5 - 2

Rez a vodní kámen

www.alfaclassic.cz

sANitA

5l1l

Kód produktu:  1 l - 257220, 5 l - 257221

aPliKaCe

5min.

PŘeDmĚTY

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY



lesK FOrTe
ČISTICÍ PROSTŘEDEK 
S AKRYLÁTOVÝMI POLYMERY NA 
SKLENĚNÉ A NEREZOVÉ POVRChY 
Vysoce účinný čisticí přípravek s obsahem amoniaku. Je 
vhodný na skla, okna zrcadla, ale i na různé typy plastů, ne-
rezu a lesklých ploch. Účinně čistí a leští, nezanechává stopy. 
Akrylátové polymery vytváří na čištěném povrchu ochranný 
film, díky kterému zůstává umytý povrch déle čistý. Přípra-
vek nastříkejte na čištěný povrch a savým hadříkem nebo 
papírovou utěrkou otřete (vyleštěte) do sucha. Při aplikaci na 
větších plochách doporučujeme větrat. Schválen pro použití 
v potravinářství. Při použití v potravinářských provozech je 
nutné povrchy a plochy přicházející do styku s nebalenými 
potravinami důkladně opláchnout pitnou vodou.

OBsaH

pH 
10 - 11

Skleněné povrchy 
a čištění nerezu

www.alfaclassic.cz

povrchY kuchYNě

Výrobek schválený pro použití v potravinářství

5l800
ml

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY

Kód produktu:  800 ml s rozprašovačem - 259341,  
800 ml s víčkem - 259342, 5l - 259343



Care 
alKOHOlOvÝ 
ČisTiČ
ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA UMĚLÉ 
POVRChY 
Přípravek s alkoholem určený k čištění všech druhů omyva-
telných povrchů, zejména umělých hmot. Snadno odstraňu-
je zejména mastné znečištění, zanechává svěží citronovou 
vůni. Přípravek nastříkejte na čištěný povrch a setřete su-
chým hadrem nebo papírovou utěrkou. V případě potřeby 
rozleštěte. Schválen pro použití v potravinářství. Při použi-
tí v potravinářských provozech je nutné povrchy a plochy 
přicházející do styku s nebalenými potravinami důkladně 
opláchnout pitnou vodou.

OBsaH

pH 
6 - 8

Čištění povrchů

www.alfaclassic.cz

povrchY kuchYNě

Výrobek schválený pro použití v potravinářství

5l800
ml

Kód produktu:  800 ml s rozprašovačem - 255982,  
5 l - 255983

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY

PŘeDmĚTY



Kód produktu: 800 ml s rozprašovačem -263246

Care anTisTaTiK
ČISTICÍ A LEŠTICÍ PROSTŘEDEK 
NA NÁBYTEK 

Čisticí a lešticí přípravek na nábytek s příjemnou 
vůní a antistatickou přísadou. Přípravek nastříkejte 
na hadr nebo papírovou utěrku a ošetřete povrch. 
V případě potřeby přeleštěte suchou utěrkou. Před 
prvním použitím vyzkoušejte přípravek na málo ex-
ponovaném místě. 

OBsaH

pH 
6 - 8

www.alfaclassic.cz

povrchY

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY

Leštění nábytku

PŘeDmĚTY

800
ml



Kód produktu:  800ml se zpěňovačem - 255984,  
5l - 255985

Care aKTivnÍ 
PĚna
ODMAŠťOVACÍ PROSTŘEDEK 
S NANOČÁSTICEMI 
Aktivní alkalická pěna na odstraňování mastných nečistot, napeče-
ných zbytků apod. ze všech omyvatelných povrchů. Vytvořená aktiv-
ní pěna prodlužuje účinnost přípravku i na těžko přístupných místech 
nebo na svislých plochách. Nanočástice vytváří na čištěném povrchu 
ochrannou nanovrstvu, díky které zůstává umytý povrch déle čistý. 
Trysku na zpěňovači nastavte do pracovní polohy a přípravek apli-
kujte na znečištěný povrch. Nechte působit cca 5 minut a pak otře-
te nebo opláchněte vodou. V případě potřeby celý postup opakujte 
nebo podpořte účinek mechanicky, např. kartáčem. U citlivých povr-
chů nejprve vyzkoušejte na málo viditelném místě. Schválen pro po-
užití v potravinářství. Při použití v potravinářských provozech je nutné 
povrchy a plochy přicházející do styku s nebalenými potravinami dů-
kladně opláchnout pitnou vodou.

5l
OBsaH

pH 
12 - 13

www.alfaclassic.cz

povrchY kuchYNě

Výrobek schválený pro použití v potravinářství

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY

800
ml

Odstraňování mastných 
nečistot

PŘeDmĚTY

5min.

aPliKaCe



Kód produktu: 5l - 261417

TeKuTÝ mYCÍ 
PrOsTŘeDeK 
DO mYČeK na nÁDOBÍ
Určen do myček na nádobí v kuchyních veřejného 
stravování, hotelech, restauracích apod. 
Koncentrovaný přípravek napojte přímo na dávkovač 
myčky. Dávkované množství upravte podle typu 
myčky a míry znečištění umývaného nádobí.

5l
OBsaH

pH 
13 - 14

www.alfaclassic.cz

PŘeDmĚTY

kuchYNě



Kód produktu: 5l - 261418

TeKuTÝ  
OPlaCHOvaCÍ 
PrOsTŘeDeK
DO mYČeK na nÁDOBÍ
Určen do myček na nádobí v kuchyních veřejného 
stravování, hotelech, restauracích apod. 
Koncentrovaný přípravek napojte přímo na dávkovač 
myčky. Dávkované množství upravte podle typu 
myčky.

5l
OBsaH

pH 
1 - 2

www.alfaclassic.cz

kuchYNě

PŘeDmĚTY



Kód produktu: 1l - 263244, 5l - 263245

Care mÝDlOvÝ 
ČisTiČ na 
nÁBYTeK
ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA DŘEVO 

Přípravek důkladně čistí a provoní dřevěné povrchy. 
Mýdlová složka je k těmto povrchům šetrná. Pří-
pravek je možné použít též na mytí laminátových 
plovoucích podlah a nábytku. Při běžném znečistění 
dávkujte 10ml na 10 l vody. Při vyšší míře znečištění 
lze velikost dávky upravit až 20ml na 10 l vody. Před 
prvním použitím doporučujeme vyzkoušet přípravek 
na málo viditelném místě. 

5l
OBsaH

pH 
8 - 9

www.alfaclassic.cz

povrchY podlAhY

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY

Čištění nábytku

PŘeDmĚTY

1l
10ml

ŘeDĚnÍ

1l



air FresH 
DeO OCean
OSVĚŽOVAČ VZDUChU, 
POhLCOVAČ PAChU

Osvěžuje vzduch a neutralizuje nepříjemné pachy. 
Aplikujte mechanickým rozprašovačem podle potře-
by do prostoru nebo na povrchy. Při opakovaném 
používání dosáhnete stabilně provoněného prostře-
dí bez nepříjemných pachů.

OBsaH

pH 
5 - 6

Osvěžovač vzduchu

www.alfaclassic.cz

povrchY

5l800
ml

Kód produktu:  800 ml s rozprašovačem - 125455,  
5 l - 125456

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY

podlAhY sANitA



air FresH 
DeO CiTrus
OSVĚŽOVAČ VZDUChU, 
POhLCOVAČ PAChU

Osvěžuje vzduch a neutralizuje nepříjemné pachy. 
Aplikujte mechanickým rozprašovačem podle potře-
by do prostoru nebo na povrchy. Při opakovaném 
používání dosáhnete stabilně provoněného prostře-
dí bez nepříjemných pachů.

OBsaH

pH 
5 - 6

Osvěžovač vzduchu

www.alfaclassic.cz

povrchY podlAhY sANitA

5l800
ml

Kód produktu:  800 ml s rozprašovačem - 125457,  
5l - 125458

ÚKliDOvÉ 
TeCHniKY



Kód produktu: 1l - 114053, 5l - 114054

TeKuTÉ mÝDlO 
Creme
Luxusní krémové mýdlo s přídavkem glycerinu 
a jemnou vůní, určené k hygieně rukou a celého 
těla. Mýdlo tvoří stabilní krémovou pěnu, pokožku 
nevysušuje a pH mýdla odpovídá jejímu přirozené-
mu pH. 

5l
OBsaH

pH 
5,5 - 6

www.alfaclassic.cz

S glycerinem

1l

mYtí rukou



Kód produktu: 5l - 112051

TeKuTÉ mÝDlO 
royal extra
Luxusní krémové mýdlo s přídavkem glycerinu a jem-
nou květinovou vůní, určené k hygieně rukou a celé-
ho těla. Mýdlo tvoří stabilní krémovou pěnu, pokožku 
nevysušuje a pH mýdla odpovídá jejímu přirozenému 
pH.

5l
OBsaH

pH 
5,5 - 6

www.alfaclassic.cz

S glycerinem mYtí rukou



Kód produktu: 1 l - 115051, 5 l - 115052

TeKuTÉ mÝDlO 
Karibik
Tekuté mýdlo se svěží vůní moře a s přídavkem gly-
cerinu určené k hygieně rukou a celého těla. Mýdlo 
tvoří stabilní krémovou pěnu, pokožku nevysušuje 
a pH mýdla odpovídá jejímu přirozenému pH.

5l
OBsaH

pH 
5,5 - 6

www.alfaclassic.cz

S glycerinem

1l

mYtí rukou



Kód produktu: 5l - 111074

TeKuTÉ mÝDlO 
antibakter
S ANTIBAKTERIÁLNÍ PŘÍSADOU

Bezbarvé a neparfémované tekuté mýdlo s antibak-
teriální přísadou určené k mytí rukou na pracovištích 
se zvýšenými nároky na hygienu a s vyšší možností 
mikrobiální kontaminace. Mýdlo tvoří stabilní krémo-
vou pěnu, pokožku nevysušuje a pH mýdla odpovídá 
jejímu přirozenému pH. 

5l
OBsaH

pH 
5,5 - 6

www.alfaclassic.cz

S antibakteriální 
přísadou

mYtí rukou



Kód produktu: 5l - 111075

TeKuTÉ mÝDlO 
abrazivum 
Premium
Tekuté mýdlo s abrazivem určené pro mytí silně 
znečištěných rukou. Obsahuje látky s dokonalým 
čisticím účinkem. Je vhodné především pro použití 
v dílenských provozech.

5l
OBsaH

pH 
7 - 8

Abrazivní mýdlo

www.alfaclassic.cz

mYtí rukou



Kód produktu: 100ml - 231110

alFa Creme
hYDRATAČNÍ KRÉM NA RUCE

Krém s výtažkem měsíčku lékařského a vitaminem 
E. Ošetřuje pokožku rukou, které zvlhčuje a zjemňu-
je. Krém naneste lehkým vmasírováním na ruce. Po-
užívejte pravidelně pro krásné, jemné a zdravé ruce.

www.alfaclassic.cz



Kód produktu: 100ml - 231020

alFa Creme
MASTNÝ KRÉM NA RUCE

Ošetřující krém na pokožku rukou, kterou ošet-
řuje a zjemňuje. Krém naneste lehkým vma-
sírováním na ruce. Používejte pravidelně pro 
krásné, jemné a zdravé ruce.

www.alfaclassic.cz


