
INSTRUKCJA STOSOWANIA 1.  Zapoznaj się ze szczegółowymi 
informacjami dotyczącymi stosowania, 
zawartymi w planie higieny oraz na 
etykiecie produktu.

2.  Noś odpowiednią odzież ochronną 
w czasie stosowania produktu. 

3.  Sprawdź, czy guma do żucia jest 
całkowicie sucha. Przy pomocy noża 
ostrożnie rozetnij powierzchnię gumy. 

4.  Przez kilka sekund z odległości 3 cm 
rozpylaj Carpet freeze na powierzchnię 
gumy do żucia do momentu, w którym 
całkowicie zamarznie. 

5.  Niezwłocznie oderwij gumę przy pomocy 
łyżki lub tępej strony noża od powłoki 
tekstylnej / wykładziny.

6.  Przy pomocy odkurzacza zbierz 
rozkruszone kawałki gumy do żucia. Po 
kilku minutach zniknie zamrożona plama. 
Odkurz wykładzinę. 

 

UWAGI / INFORMACJE SPECJALNE
Wartość pH (1%): 6,5-7,5
Wyłącznie do użytku profesjonalnego!

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE
Pojemnik pod ciśnieniem: aerozol wysoce 
łatwopalny. 
Nie rozpylać w pobliżu otwartego ognia lub 
innych źródeł zapłonu.
Trzymać z dala od wysokich temperatur / iskier 
/ otwartego ognia / gorących powierzchni. Nie 
palić tytoniu.
Dalsze informacje oraz instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa można znaleźć na etykiecie 
produktu oraz w karcie charakterystyki.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowuj w temperaturze od 0°C do 25°C 
wyłącznie w oryginalnym i zamkniętym 
opakowaniu.

OPAKOWANIE HANDLOWE
6 x 500 ml

SYMBOL PRODUKTU
3028120

Carpet freeze

ŚRODEK DO ZAMRAŻANIA GUM  
DO ŻUCIA
Carpet freeze umożliwia skuteczne i gruntowne usuwanie gum do żucia oraz pozostałości 
wosku z wszystkich rodzajów podłóg i wykładzin tekstylnych. Carpet freeze nie zawiera 
freonów. Wygodna w użyciu butelka aerozolowa o pojemności 500 ml pozwala na precyzyjną 
aplikację produktu w miejscu zabrudzenia. 

Zastosowanie: gotowy do użycia środek zamrażający gumę do żucia nadający się do wszystkich 
wykładzin tekstylnych, poduszek, kamienia, parkietów, płytek, schodów ruchomych, a także 
wszystkich odpornych na zamrażanie powierzchni. 

n SKUtECZNOŚć – skuteczne i gruntowne usuwanie gum do żucia nie uszkadzające 
wykładzin.

n WyDAjNOŚć – nie pozostawia kleistego, ani tłustego osadu.

PROFESjONALNE SyStEMy CZySZCZENIA OBIEKtÓW
CZyStOŚć. BEZPIECZEŃStWO. WyDAjNOŚć.
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