
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.  Wyłącz ogrzewanie podłogowe. Usuń 
meble. Dokładnie odkurz wykładzinę. 
W razie konieczności usuń plamy.  

4.  Wlej roztwór rozcieńczony w proporcjach 
między 1:6 a 1:15 do zbiornika 
szorowarki jednotarczowej wyposażonej 
w wytwornicę piany i miękką szczotkę do 
szamponowania.  

5.  Wyczyść podłogę przy pomocy 
szorowarki, po czym niezwłocznie usuń 
brudną pianę, odkurzając ją na mokro. 
Nie pozwól pianie wyschnąć całkowicie. 
W sposób systematyczny powtórz proces 
na całej powierzchni podłogi. Pozostaw 
wykładzinę do swobodnego wyschnięcia.

6.  Po wysuszeniu dokładnie odkurz 
wykładzinę. Wyszczotkuj dywan 
z włosem. Ustaw meble.  

 

UWAGI / INFORMACJE SPECJALNE
Sprawdź trwałość koloru wykładziny przed 
zastosowaniem. Nie stosuj na filc igłowy. 
Sprawdź warstwę spodnią wykładziny pod 
kątem wodoodporności.
Wartość pH (stęż.): 8,2-9,2
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 50 °C wyłącznie w oryginalnym 
i zamkniętym opakowaniu.

OPAKOWANIE HANDLOWE
2 x 5 l

SYMBOL PRODUKTU
3023020

Carpet Shampoo

SZAMPON DO WYKŁADZIN
Carpet Shampoo jest wydajnym preparatem do okresowego czyszczenia wykładzin tekstylnych. 
Usuwa brud i naniesiony na wykładziny pył. Dzięki wyjątkowemu połączeniu wysoce 
pieniących składników, Carpet Shampoo jest delikatny dla włókien wykładziny, co umożliwia 
regularną pielęgnację, jak również okresowe czyszczenie. Produkt jest łatwy w użyciu i nadaje 
czyszczonym powierzchniom przyjemny zapach. Carpet Shampoo stosowany jest w formie 
piany produkowanej przez wytwornicę piany  lub wytwarzanej przy użyciu szorowarki z miękką 
szczotką. Wytworzona w ten sposób piana jest stabilna, co minimalizuje nawilżenie wykładziny.  

Zastosowanie: do wszystkich wodoodpornych wykładzin o trwałych kolorach.  

n SKuteCZNOść – głębokie czyszczenie wykładzin. Znakomite właściwości pieniące.
n WYDAjNOść – doskonała ochrona przed powtórnym zabrudzeniem.

PROFeSjONALNe SYSteMY CZYSZCZeNIA OBIeKtÓW
CZYStOść. BeZPIeCZeŃStWO. WYDAjNOść.
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