ΣΤEΙΝΣΙΛΝΤ συν ΑΛΕΡΤΖΙΣΙΛΝΤ
STAINSHIELD with ALLERGYSHIELD
Αντιλεκιαστική προστασία (αδιαβροχοποίηση) συνδυασμένη και με την αντιαλεργική προστασία
Allergyshield.
Διαλυτοδιαλυμένο προστατευτικό ινωδών (χαλιών, μοκετών, υφασμάτινων επενδύσεων, ταπετσαριών,
καλυμμάτων επίπλων κ.λ.π.) εμπλουτισμένο τώρα και με το αντιαλεργικό προστατευτικό Allergyshield
(Actigard).
Ένα μεγάλης συμπύκνωσης διαλυτοδιαλυμένο προστατευτικό φθοριούχου άνθρακα (fluorocarbon)
σχεδιασμένο να συντελεί στο να μη λεκιάζουν, να μη λερώνονται και να μη φθείρονται εύκολα τα ινώδη
όπως χαλιά, μοκέτες, υφασμάτινες επενδύσεις, ταπετσαρίες, καλύμματα επίπλων, ευπαθή υφάσματα κ.λ.π.
Τώρα εμπλουτισμένο και με την αντιαλεργική προστασία Allergyshield (ACTIGARD)
Μια επιδοκιμασμένη λύση κατά της μεγαλύτερης αιτίας των αλλεργιών.
Θα ξεριζώσει τους μικροοργανισμούς σκόνης (ακάρια), τους μύκητες της μούχλας, τα μικρόβια και
βακτηρίδια και θα προστατέψει από την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Επίσης θα εξουδετερώ-σει τις
περισσότερες άλλες προσβολές εντόμων περιλαμβανομένων των ψύλλων, των κοριών, του σκόρου, των
κατσαριδών κλπ.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Με μια κατάλληλη ψεκαστική συσκευή σε πίεση 35-40 PSI, χρησιμοποιώντας ακροφύσιοT-JET 8002 για
τους τάπητες και 8001 για τις ταπετσαρίες των επίπλων, τις κουρτίνες, τα στρώματα κλπ. Ψεκάζετε
ομοιόμορφα από απόσταση 30 εκατοστών από τις ίνες και τα υφάσματα.
ΚΑΛΥΨΗ:
Τα 5 λίτρα καλύπτουν 70-80 περίπου τμ. κοινού χαλιού κατηγορίας 4 ή 140-150 τμ. υφάσματος (για τα
μεγάλου πέλους, βαρέας χρήσης, μάλλινα χαλιά ή πατάκια συνιστάται και ένα δεύτερο πέρασμα).
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Μπορεί να έχει μακράς διάρκειας δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον (συμβουλευτείτε το δελτίο
«Τεχνικών κλπ. Προδιαγραφών»).
Μη το χρησιμοποιείτε κοντά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας.
Μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
Μην αναπνέετε τις αναθυμιάσεις.
Συνιστάται η χρησιμοποίηση προστατευτικής μάσκας με άνθρακα.
Αποφύγετε την βαριά χρήση, τρίψιμο, ξύσιμο, σύρσιμο κλπ. σε χαλιά με λαστιχωτό, πλαστικό (λατέξ) ή
παρόμοια υποστρώματα μέχρις ότου να στεγνώσουν τελείως.
Ακατάλληλο για bonded χαλιά ή φλωκατοειδή υφάσματα.
Μη το αποθηκεύετε κοντά σε πηγές θερμότητας.
Τα παιδιά και τα ζώα πρέπει να κρατιούνται μακριά από τις περιοχές στις οποίες έχει γίνει η εφαρμογή
μέχρις ότου αυτές να στεγνώσουν καλά.
Φυλάγετέ το μακριά από τα παιδιά.
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