SINGLE PASS - ΣΙΝΓΚΛ ΠΑΣ
ΞΕΛΕΚΙΑΣΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ Υφασμάτινων Επιφανειών
Το μοναδικό αυτό ξελεκιαστικό - καθαριστικό χαλιών-μοκετών και υφασμάτινων ταπετσαριών
αποχωρίζει (σπλίτς) από τις ίνες τους, πολύ γρήγορα, ακόμη και το εντονότερο βρόμισμα .
Καθώς στη σύνθεσή του δεν περιλαμβάνει τα γνωστά χημικά που υπάρχουν στα
σαπούνια, στα σαμπού και στα απορρυπαντικά δεν αφήνει αφ’ ενός κολλώδη κατάλοιπα που προξενούν το
γρήγορο ξαναβρώμισμα και αφ’ ετέρου κατάλοιπα ενζύμων & χημικής σκόνης που μπορούν να
προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Είναι λοιπόν ιδανικό για χρησιμοποίηση σε υγειονομικά, κοινωφελή
κλπ ιδρύματα, σε γηροκομεία, βρεφονηπιακούς & παιδικούς σταθμούς κ.λ.π. χώρους με ευπαθή άτομα.
Εκπληκτικά αποτελέσματα με ένα μόνο πέρασμα.
Σύνθεση τύπου μικρο - σπλίτινγκ.
Χωρίς διαλύτες, σαπούνι ή ένζυμα.
ΡΗ υλικού 9.5
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα υφάσματα και τις ίνες που δεν επηρεάζονται από το νερό και τα
χρώματά τους είναι σταθερά περιλαμβανομένων και των επιφανειών που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία
με προστατευτικό για τους λεκέδες (αδιαβροχοποίηση) ή για τη φωτιά (βραδυφλεγία),αν και σ’ αυτή τη
περίπτωση μπορεί να χρειασθεί ξανά πέρασμα με την αδιαβροχοποίηση ή την βραδυφλεγία. Διαλύετέ το με
νερό για να το χρησιμοποιήσετε τόσο σε ελαφρύ όσο και σε βαρύ βρόμισμα, λιπώδεις λεκέδες, λερώματα
από φαγητά και ποτά.
Δεν περιλαμβάνει ξεβαφτικά ή οπτικά επικαλυπτικά.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ’ ευθείας με όλους τους τύπους καθαριστικών μηχανών
συμπεριλαμβανομένων & των εξτράξιον δηλ. ψεκασμού με σύγχρονη αναρρόφηση καθώς & για καθαρισμό
με μπόνετ(υφασμάτινο δίσκο) για προψέκασμα και ξελέκιασμα.
Ανακινείτε καλά πριν από τη χρήση.
ΞΕΛΕΚΙΑΣΜΑ
Για λεκέδες περιλαμβανομένων κι’ αυτών από λίπη, λάδια, μελάνι, βερνίκι κ.λ.π.:
Διαλύστε από 1 προς 1 έως 1προς 10 με νερό ανάλογα με το βρόμισμα. Ψεκάστε αφήστε
το κανά δύο λεπτά να δράσει και τρίψτε ελαφρά μ’ ένα ήδη νοτισμένο απορροφητικό
ύφασμα. Για καλύτερα & ευκολότερα αποτελέσματα προτιμήστε ισχυρότερο μάλλον
διάλυμα & το ειδικό γάντι ξελεκιάσματος & καθαρισμού ταπετσαριών επίπλων.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ( Με μηχανή)
Για πολύ βρωμισμένα χαλιά & υφασμάτινες ταπετσαρίες:
Ανάλογα με το βρόμισμα διαλύστε από 1 προς10 έως 1 προς 30 με ζεστό νερό.
Για τη συντήρηση χαλιών & υφασμάτινων ταπετσαριών:
Διαλύστε το από 1 προς 20 έως 1 προς 50 ανάλογα με το βρόμισμα.
Προψεκάστε ιδιαίτερα κάθε λεκέ ή σημάδι πριν από το γενικό καθάρισμα.
Για καθάρισμα των κροσσιών
Διαλύστε με νερό, ψεκάστε τα κρόσσια με το διάλυμα όταν είναι στεγνά(πριν από το πλύσιμο) Χρόνος για
να ενεργήσει 3-5 λεπτά. Πλύσιμο του χαλιού όπως και τώρα.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ (Με ΒΟΝΝΕΤ ή το ειδικό γάντι)
Για μοκέτες χαλιά διαλύστε 1 προς 5 έως 1 προς 8 με νερό
Για υφασμάτινες ταπετσαρίες διαλύστε 1 προς 3 με νερό.
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