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carpetPRO

Innovative Hygiene.

Field of application/use

carpetPRO

The concentrate is diluted 1:10 with the force-pumpspray-bottle or a spray-

unit economically sprayed on the carpet (do not soak), and with a single

disc machine and carpetPRO PAD cleaned. Does not attack the factory-

made protection coating. Also optimally suitable for the application of the

spray-extraction method.

Концентриран препарат за почистване на килими без тензиди и

ензими. Подходящ за всички килими с наситени цветове. 

Описание на продукта

Концентратът се нанася икономично, разреден 1:10 с помощта на

пулверизатора върху килима (не трябва да се мокри). Почиства се с

еднодискова машина и carpetPRO PAD. Препаратът не нарушава

фабричния защитен филм на тъканите. Също така продукта е

подходящ и за нанасяне посредством спрей-екстраторния метод.  

Приложение/области на приложение

Concentrated, detergent- and enzyme-free carpet cleaning preparation.

Suitable for all colour-fast carpet floors.

Product description

When handling chemicals apply standard safety measures. Read product

characteristics before use. Keep away from children.

Storage

Keep carpetPRO closed, store at room temperature.

Europallet

Dosage

Mix 100 ml with 1 liter of water (= 1: 10) and spray onto the carpet.

Mix 1000 ml with 10 liters of water (= 1: 10) for the spray extraction

procedure in the machine.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 443040031110 kg canister

60 canisters, 10 kg

Референции

За оптимално почистване използвайте carpetPRO PAD (Арт. №

4431400100) чрез "боне" метода.

For optimal cleaning use carpetPRO PAD (Art.-No. 4431400100) for the 

queen-bonnet method.

References

Евро пале

60 туби, 10 кг.

Съхранявайте на сухо място и при стайна температура, за да

запазите качеството на продукта. 

Съхранение

Смесете 100 мл с 1 литър вода (= 1: 10) и напръскайте върху килима.

Смесете 1000 мл с 10 литра вода (= 1: 10) за процедурата със спрей-

екстракторна машина.

Дозиране

Арт.-№. 4430400311

Съдържание на опаковката

Спазвайте обичайните предпазни мерки при работа с химикали.

Винаги четете информацията за продукта и етикета преди

употреба.  Да се съхранява далеч от деца. 

Инструкция за безопастност

10 кг туба
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