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ΞΕΛΕΚΙΑΣΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ Υφασμάτινων Και Ινωδών Επιφανειών 
Το μοναδικό αυτό ξελεκιαστικό - καθαριστικό χαλιών - ταπετσαριών που αφαιρεί λεκέδες πολύ γρήγορα, 
ακόμη και το έντονο βρόμισμα . 
Εκπληκτικά αποτελέσματα με ένα μόνο πέρασμα.  

Micro-splitting (μικροδιάσπαση)  φόρμουλα. 

Χωρίς διαλύτες, σαπούνια ή ένζυμα.  
Δεν αφήνει κολλώδη υπολείμματα 
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 
ξαναβρόμισμα 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 κλπ. χώρους με ευπαθή άτομα.  
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). 
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 ψεκασμού με σύγχρονη αναρρόφηση καθώς & για καθαρισμό με 
bonnet (υφασμάτινο δίσκο) για προψέκασμα και ξελέκιασμα.  
Ανακινείτε καλά πριν από τη χρήση.  
Λεκέδες όπως γράσο, λάδι, μελάνι, βερνίκι κλπ. 
Διαλύστε από 1 προς 1 έως 1προς 10 με νερό ανάλογα με το βρόμισμα. Ψεκάστε και τρίψτε ελαφρά για 
καλύτερα αποτελέσματα.  
Για πολύ βρωμισμένα χαλιά & υφασμάτινες επιφάνειες:  
Ανάλογα με το βρόμισμα διαλύστε από 1 προς10 έως 1 προς 30 με ζεστό νερό.  
Για τη συντήρηση χαλιών & υφασμάτινων επιφανειών:  
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.  
Καθάρισμα χαλιών-μοκετών με ΒΟΝΝΕΤ και υφασμάτινων επιφανειών με BONNET χειρός. 
Για μοκέτες χαλιά διαλύστε 1 προς 5 έως 1 προς 10 με νερό (ανάλογα με το βρόμισμα) 
Για υφασμάτινες επιφάνειες διαλύστε 1 προς 1 εως 1 προς 5 με νερό (ανάλογα με το βρομισμα) 

ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Διατηρείτε το μακριά από τα παιδιά.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:  καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ με τα μάτια ξεπλύνετε με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής 
εάν  υπάρχουν και είναι εφικτό. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεως: 2107793777 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ 5-10% ΡΗ υλικού 9.5  

 

Bio-Productions 
72 Victoria Road, Victoria Industrial Estate 
Burgess Hill, West Sussex RH15 9KH, 
Tel: +44 (o)1444 244000 Fax: +44 (o)1444 244999 
E-mail: sales@bio-productions.com 
www.bio-productions.com 

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι για την Ελλάδα:  

ΠΕΚΑΜ - Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ  
ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 43 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ: 210 2285081 – FAX: 210 2018014  
E-mail: pekam@hol.gr 
www.pekam-co.gr 


