ULOTKA INFORMACYJNA

CARPET Shampoo
CZYSZCZENIE DYWANÓW I WYKŁADZIN DYWANOWYCH
- METODĄ SZAMPONOWANIA
Przeznaczony do czyszczenia wszystkich rodzajów włókien, w tym wełnianych
Zabezpiecza i separuje kolory podczas prania
Działa impregnująco
Pozostawia świeży zapach

ZASTOSOWANIE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt pianowy do czyszczenia pielęgnacyjnego wykładzin i dywanów
metodą szapmonowania.
Nadaje się do zastosowania z wykorzystaniem maszyn ze szczotką
walcową, obrotową, bonnetem, agregatów wytwarzających suchą pianę
oraz do czyszczenia ręcznego.

Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne
5 - 15%, niejonowe środki powierzchniowo
czynne, fosfoniany, kompozycja
zapachowa <5%.

SPOSÓB UŻYCIA

Gęstość względna w 20˚C, g/cm³:
pH produktu (1%):
Zdolność pianotwórcza:
Termin ważności:
Temperatura zamarzania:

Przygotować roztwór roboczy 30 - 50 ml produktu CARPET One Step / 1 L
wody bieżącej.
1. Czyszczenie rozpocząć od dokładnego odkurzenia i wytrzepania
tkaniny.
2. Nanieść za pomocą dyszy natryskowej lub urządzeniem do suchej
piany w ilości: 1 L roztworu roboczego / 2 do 4 m² czyszczonej
powierzchni.
3. Odczekać 1 do 2 minut.
4. Czyścić przy użyciu szczotki walcowej lub bonnetem do momentu
uzyskania satysfakcjonującego efektu (nie dopuścić do
przesuszenia tkaniny).
5. Odessać nadmiar wilgoci i piany odkurzaczem pracującym na
mokro lub odwirować tkaninę.
6. Po całkowitym wyschnięciu odkurzyć tkaninę.
Uwagi:
• W przypadku silnych zabrudzeń zastosować produkt wspomagający
doczyszczanie ORANGE Booster w stężeniu: 50 - 100 ml / 10 L roztworu
roboczego.
• W celu zabezpieczenia tkaniny przed pojawieniem się przykrego zapachu
– zaraz po odwirowaniu zastosować produkt NANOSILVER Care.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE
1,02 ± 0.5
6 ± 0.5
Niska
36 mies.
< 0°C

MAGAZYNOWANIE
Magazynować z dala od niskich temperatur
oraz bezpośrednich źródeł nasłonecznienia,
w temperaturze: od 5 do 35˚C. Pojemniki
muszą posiadać oryginalne zamknięcia i
etykiety. Pojemniki z produktem chronić przed
dostępem osób nieupoważnionych.

BIODEGRADOWALNOŚĆ
Zawarte w produkcie związki powierzchniowo
czynne spełniają kryteria biodegradowalności
zgodnie z Rozporządzeniem WE 48/2004
dotyczącym detergentów.

INFORMACJE DODATKOWE
Produkt do zastosowania profesjonalnego.
Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa
zamieszczono
na
etykiecie
i
karcie
charakterystyki produktu.

OPAKOWANIE
Kanister: 4 x 5 L

kod: 4020005

Producent: DRACO-BIS, ul. Młodzieżowa 29, 62-510 Konin, Polska, www.draco-bis.pl
Biuro handlowe: 62-831 Korzeniew 110, tel. +48 62 767 23 55, fax +48 62 767 23 85, e-mail: biuro@draco-bis.pl

METODYKA PRANIA WYKŁADZIN I DYWANÓW WEŁNIANYCH
ZALECANY SPRZĘT
1.
2.
3.
4.

Odkurzacz kolumnowy pracujący na sucho.
Szorowarka walcowa.
Odkurzacz pracujący na mokro lub ekstraktor.
Szczotka do ułożenia runa dywanu/wykładziny.

CHEMIA
1.
2.

SPOT-EX
CARPET Shampoo

odplamiacz miejscowy.
szampon do prania wykładzin i dywanów wełnianych.

CZYSZCZENIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Czyszczenie zacząć od delikatnego odkurzenia i wytrzepania dywanu / wykładziny.
W przypadku dużych powierzchni podzielić dywan / wykładzinę na kilka fragmentów i każdy fragment prać w osobnych fazach.
Usunąć miejscowe plamy za pomocą odpowiedniego rodzaju odplamiacza SPOT-EX.
Nanieść roztwór roboczy CARPET Shampoo za pomocą opryskiwacza lub urządzeniem do suchej piany.
Czyścić szorowarką walcową do momentu rozpuszczenia brudu.
Odessać nadmiar wilgoci i piany odkurzaczem pracującym na mokro lub ekstraktorem.
Stworzyć odpowiednie warunki do schnięcia dywanu / wykładziny.
Po wyschnięciu odkurzyć dywan / wykładzinę.

UWAGI OGÓLNE
• Nie stosować ogólnodostępnych produktów chemicznych.
• Nie stosować gorącej wody.
• Nie stosować prania ekstrakcyjnego.
• Zbyt duże zmoczenie włosia spowoduje „sfilcowanie” tkaniny oraz powstanie nieprzyjemnego zapachu.
• Zbyt mocne trzepanie może zniszczyć osnowę oraz włókna dywanu / wykładziny.

BIEŻĄCE USUWANIE PLAM
W przypadku zabrudzenia: herbatą, kawą, winem, krwią, sokami, barwnikami pochodzenia naturalnego zaleca się jak najszybciej odsączyć płyn za
pomocą białego ręcznika papierowego o grubej strukturze (można zmoczyć powtórnie zimną wodą i ponownie odsączyć). Do dokładnego odsączenia
można użyć zwykłego odkurzacza i odsysać wilgoć przez cienką szmatkę z mikrofibry. W celu usunięcia palmy zastosować produkt SPOT-EX 1.

NEUTRALIZACJA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW
W przypadku tkanin zanieczyszczonych: odchodami pochodzenia zwierzęcego, dymem papierosowym, produktami żywnościowymi zaleca się
przed praniem zastosować produkt do neutralizacji zapachów ODOUR-KILLER w postaci aerozolu lub jako dodatek do produktu piorącego zgodnie z
instrukcją jego zastosowania.

ZABEZPIECZENIE PRZED ROZWOJEM NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW
W celu zabezpieczenie tkaniny przed pojawieniem się przykrego zapachu „zgnilizny” należy bezpośrednio po wysuszeniu zastosować produkt
NANOSILVER Care. Produkt działa konserwująco i zabezpiecza tkaninę przed rozwojem bakterii i grzybów żyjących w środowisku wilgotnym oraz
gwarantuje, że tkanina w okresie dostawy do klienta pozostanie świeża i pachnąca.
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