Информация за продукта RM 760 Tabs

CarpetPro Средство за чистене на килими RM 760,
tabletice
CarpetPro Средство за чистене на килими RM 760
таблетки: Средство за основно чистене с екстракция
и технология за капсулиране, на таблетки. Във фолио
което се разтваря във вода и което ускорява чистенето.
Без изпиране.

Характеристики
■ мощен препарат за основно почистване чрез екстракция на текстилни настилки и дамаски
■ разхражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални
замърсявания
■ Технология iCapsol: Не е необходимо изплакване, което прави помещенията неизползваеми за по-кратко време.
■ бързо изсъхване на повърхностите
■ Защита на кожата поради единичното опаковане на таблетките за
чистене
■ Samootopive tabletice u vodootopivoj foliji koja pospješuje čišćenje
■ деликатен към тъканите
■ ефективен при всякакви температури
■ без избелващи вещества
■ подобрява общата хигиена на подовите настилки
■ приятен свеж аромат
■ във формата на таблетки

Възможности за употреба
■ Екстрактори
■ Машини за почистване на килими и мокети

Количество опаковка

Номер на част
6.295-856.0

16 Tabs

6.295-850.0

Ниво на pH

7
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Приложение:

Съвети за обработката:

Екстрактори

■ На незабележимо място да се направи тест на настилката към пре-

■ Препаратът да се дозира и да се разтвори с чиста вода.
■ Да се остави продукта изцяло да се разтопи в хладка вода (около 40

парата.
■ Настилките да не се преовлажняват.

C).

■ Да се съхранява на сухо място.

метода „в една стъка“ (впръскване / изсмукване в един процес) или

Други информационни материали:

■ Текстилните повърхности се почистват в припокриващи се ивици по
„в две стъпки“ (впръскване / оставяне да подейства и последващо
изсмукване).

■ Информационен лист за безопасност (MSDS)

■ Текстилните повърхности да се изсмучат основно и да се оставят да
изсъхнат.

■ Инкапсулираното замърсяване ще бъде изсмукано при следващото
чистене за поддръжка.
Уред за почистване на текстил

■ Препаратът да се дозира и да се разтвори с чиста вода.
■ Да се остави продукта изцяло да се разтопи.
■ Текстилните повърхности се почистват в припокриващи се ивици по
метода „в една стъка“ (впръскване / изсмукване в един процес) или
„в две стъпки“ (впръскване / оставяне да подейства и последващо
изсмукване).

■ Текстилните повърхности да се изсмучат основно и да се оставят да
изсъхнат.

■ Инкапсулираното замърсяване ще бъде изсмукано при следващото
чистене за поддръжка.

Дозиране и продуктивност:
Съдържание:

Тип почистване:

Предварително

Дозиране:

Замърсяване:

Продуктивност:

смесване:
Основно почистване

2 таблетки в 8 литра силно

4 m²/Tab

вода
Текущо поддържащо почистване

2 таблетки в 8 литра средно
вода

С удоволствие ще Ви консултираме!

6 m²/Tab

