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CarpetPro
Препарат за почистване на килими RM 760 Прах

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Това е само кратка инструкция! Преди използване на почистващия препарат прочетете указанията за 
продукта и спазвайте указанията за безопасност на етикета на продукта. Спазвайте инструкцията 
за дозиране на етикета на продукта.
При пренебрегване на указанията за безопасност могат да възникнат повреди по обекта на почиства-
не и опасности за околната среда и за други лица.

Подготовка

1 A B C A Преди почистване изсмучете основно кили-
ма и го освободете от груби замърсявания.

B В зависимост от желаната площ за прило-
жение поставете прах в резервоар (100г/
10л или една мерителна чаша на резерво-
ар) и го смесете с количеството на водата.

C Напълнете сместа от почистващ препарат 
в резервоара за чиста вода.

Почистване

2 A B C A Третирайте предварително упоритите пет-
на и ги отстранете.

B Леки замърсявания: Напръскайте разтвора 
от почистващ препарат в един работен ход 
и го изсмучете. Силни замърсявания: Нане-
сете разтвор от почистващ препарат и ос-
тавете да подейства. Във втората стъпка 
напръскайте още веднъж повърхността и 
едновременно с това изсмучете.

C Оставете повърхността да изсъхне напълно.

Указание
Времето за изсъхване зависи от 
климата в помещението и от структурата 
на килима.

След почистването

3 A B A След работа старателно почистете принад-
лежностите, работните материали и маши-
ните.

B При следващото поддържащо почистване 
изсмучете килима основно.
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