SUPREME SHAMPOO-(ΣΟΥΠΡΙΜ ΣΑΜΠΟΥ)

Ένα καθαρά οινοπνευματώδους βάσης κρυσταλοποιούμενο αφρο-καθαριστικό με ουδέτερο PΗ(πεχα) και
άρωμα φρέσκο ροδάκινο και γιασεμιού σχεδιασμένο ώστε να χρησιμοποιείται σαν ένα ενεργό προκαθαριστικό της επιφάνειας των χαλιών, των υφασμάτινων ταπετσαριών, επίπλων ή πατάκια ώστε να
αποφεύγετε το υπερβολικό βρέξιμο που μπορεί να φτάσει στο πίσω μέρος του ή στο υπόστρωμα πάνω
στο οποίο είναι τοποθετημένα. Μπορεί να ψεκαστεί ή να περαστεί βούρτσα πρίν από το καθάρισμα με
μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης. Το γρήγορα εξατμιζόμενο οινόπνευμά του εξασφαλίζει το γρήγορο
στέγνωμα καθώς και τον γρήγορο εγκλωβισμό της βρώμας από τους κρυστάλλους που δημιουργεί το
καθαριστικό. Το Supreme Shampoo μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης με την περιστροφική μηχανή με
βούρτσα χαλιών ή με σύστημα καθαρισμού με μπόνετ.
ΟΔΗΓΙΕΣ: Για το καθάρισμα της υφασμάτινης ταπετσαρίας των επίπλων, τα πατάκια και τους διαδρόμους,
απαραίτητα προ-ελέγχουμε το μίγμα του υλικού τόσο για την σταθερότητα των χρωμάτων τους όσο και την
αντοχή των υλικών τους (υφή, πυκνότητα κ.τ.λ.π). Διαλύστε 40ml σε 1 λίτρο νερού, ανακατέψτε το καλά και
περάστε με τον αφρό το προκαθορισμένο αντικείμενο χρησιμοποιώντας ένα ψεκαστήρα ή μία βούρτσα ή
ένα σφουγγάρι. Όπου αυτό είναι δυνατό, να εφαρμοστεί το υλικό με ευθεία περάσματα. Για καλύτερα ακόμη
αποτελέσματα μετά την εφαρμογή ξεπλύνετε με μία μηχανή ψεκασμού – αναρρόφησης χρησιμοποιώντας
το Supreme Fabric Safe και μετά ψεκάστε ελεύθερα με το Supreme Finish για να τονιστούν τα χρώματα και
να σκοτωθούν τα βακτήρια και οι μύκητες. Εάν δεν υπάρχει μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης, περάστε το
με μία πετσέτα, αφήστε το να στεγνώσει τελείως και χρησιμοποιήστε μια καλή ηλεκτρική σκούπα. Φυλάτε
το μακριά από τα παιδιά. Εάν έλθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό.
Αποφύγετε παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.
Διατηρείται το μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την επαφή με τα δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση
επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως καλά με άφθονο νερό και αναζητείστε ιατρική συμβουλή. Μην το
εισπνέετε η καταπιείτε. Εάν το καταπιείτε αναζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα του δοχείου.
Ψεκάζετέ το πάντοτε κατευθείαν προς το αντικείμενο.
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