
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.  Nanieś Carpet A precyzyjnie 
i w odpowiedniej ilości na plamę.  

4.  Delikatnie potrzyj powierzchnię wsiąkliwą 
i bezbarwną ściereczką, przesuwając ją 
od strony zewnętrznej do wewnętrznej. 
Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia.  

5.  Odkurz miejsce poddane czyszczeniu.  

UWAGI / INFORMACJE SPECJALNE
Sprawdź trwałość koloru oraz tolerancję 
materiałową w niewidocznym miejscu w rogu 
zanim zaczniesz czyszczenie.
Wartość pH (stęż.): 6,3-6,7
Wyłącznie do użytku profesjonalnego!
Karta charakterystyki produktu dostępna na 
życzenie dla profesjonalnych użytkowników.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE
Dalsze informacje i instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa znajdują się na etykiecie 
produktu oraz w karcie charakterystyki.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowuj w temperaturze od 0 °C  
do 30 °C wyłącznie w oryginalnym 
i zamkniętym opakowaniu.

OPAKOWANIE HANDLOWE
6 x 500 ml

SYMBOL PRODUKTU
3005780

Carpet A

PREPARAT DO MIEJSCOWEGO 
USUWANIA PLAM
Carpet A jest niezawodnym preparatem do miejscowego usuwania rozpuszczalnych w wodzie 
plam m.in. po sokach owocowych, coli, świeżej kawie, herbacie czy lodach.  
Carpet A usuwa plamy, szybko wnikając w głąb włókien wykładziny. Usuwanie plam z wykładzin 
stanowi część programu codziennego utrzymania czystości. 
Carpet A zabezpiecza tkaniny przed nawracającymi plamami, zapewniając wizualny efekt trwałej 
czystości.  

Zastosowanie: do usuwania rozpuszczalnych w wodzie plam na wszystkich rodzajach 
wykładzin.

n SkUTECZNOść – efektywne usuwanie rozpuszczalnych w wodzie plam umożliwia 
przywrócenie wizualnego stanu czystości wykładziny.

n WyDAJNOść – łatwe i szybkie miejscowe usuwanie plam w ramach procedury codziennego 
czyszczenia.

n BEZPIECZEńSTWO – precyzyjna aplikacja dzięki ergonomicznie wyprofilowanej butelce 
z rozpylaczem. 

PROFESJONALNE SySTEMy CZySZCZENIA OBIEkTÓW
CZySTOść. BEZPIECZEńSTWO. WyDAJNOść.
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