
Podatki o izdelku RM 767 OA

CarpetPro Sredstvo za čiščenje 
preprog,
hitro sušeče, RM 767

Tekoče, hitro sušeče sredstvo s pršilno ekstrakcijo Car-
petPro za čiščenje preprog RM 767, za tekstilne obloge in 
tapecirane površine, odstrani neprijetne vonje in izboljša 
higieno tal.

Lastnosti

■ raztaplja oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
■ varuje material
■ skrajšani čas sušenja do 50 %
■ tekoča formula, takojšnja uporaba
■ aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
■ ne vsebuje belilnih sredstev
■ izboljšuje higieno tal, tako da odstrani neprijetne vonje
■ prijeten, svež vonj

Možnosti uporabe

■ Pršilno-ekstrakcijske naprave
■ naprave za čiščenje preprog

pH-vrednost

6.4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
V koncentratu kislo rahlo kislo rahlo alkalno alkalno

Številka dela

10 l 6.295-198.0
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Uporaba:

Pršilno-ekstrakcijska naprava

■ Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
■ Tekstilne obloge očistite v pasovih, ki se med seboj prekrivajo. Pri tem 

lahko uporabite metodo enega koraka (pršenje/sesanje v enem delovnem 
koraku) ali metodo dveh korakov (pršenje/učinkovanje in nato še sesan-
je).

■ Očistite površino z ustrezno napravo in sperite s čisto vodo.
■ Tekstilne obloge dobro posesajte in pustite, da se posušijo.

naprava za čiščenje preprog

■ Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
■ Pri napravah z vgrajeno posodo za čistilo napolnite izdelek nerazredčen.
■ Tekstilne obloge očistite v pasovih, ki se med seboj prekrivajo. Pri tem 

lahko uporabite metodo enega koraka (pršenje/sesanje v enem delovnem 
koraku) ali metodo dveh korakov (pršenje/učinkovanje in nato še sesan-
je).

■ Očistite površino z ustrezno napravo in sperite s čisto vodo.
■ Tekstilne obloge dobro posesajte in pustite, da se posušijo.

Napotki za uporabo:

■ Obstojnost materiala preverite na skritem mestu.
■ Material ne namočite preveč.
■ Poskrbite za dobro prezračevanje prostorov.

Dodatne informacije:

■ Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina: Način čiščenja: Pripravek: Odmerjanje: Umazanija: Učinkovitost:

1000 ml Temeljno čiščenje 1.2 % srednje 80 m²

1000 ml vmesno čiščenje 1.2 % lažja 100 m²

Za nasvete smo vam na voljo:


