Informacja techniczna

TUBA universal

Środek do szamponowania i ekstrakcyjnego prania wykładzin i
dywanów
■ Głębokie czyszczenie włókien ■ Ożywianie koloru
Profil produktu
Silny i wszechstronny środek TUBA universal nie zostawia żadnych lepkich pozostałości i opóźnia proces ponownego
zabrudzenia powierzchni tekstylnej.
■ TUBA universal nie zawiera żadnych optycznych wybielaczy ani innych środków wybielających.
■ TUBA universal nadaje się do użycia w przyrządach służących do szamponowania i prania ekstrakcyjnego.
■ Aktywne substancje rozpuszczają tłuszcz, brud i smar, a nawet uporczywe, kleiste zabrudzenia.
■ TUBA universal jest przyjazny dla materiałów, co pomaga zachować trwałość powierzchni i osiągnąć perfekcyjne
rezultaty.
■

Miejsce aplikacji
■

Stosowanie i dozowanie
Dozowanie zgodnie
z zastosowaniem i
stopniem zabrudzenia.
Stosować się do
poniższych instrukcji.

Nadaje się do stosowania na włóknach naturalnych i syntetycznych różnego rodzaju powierzchni tekstylnych, jak
wełniane, bawełniane, z wiskozy, jedwabiu, poliamidu, akrylu, poliestru, polipropylenu, itp. Bez problemu stosowany
na zamszu i wykładzinach filcowych.

Skład
Lista składników podana jest w karcie charakterystyki

100 mL/L
20 mL/L

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju
Wyprać dywan: Nie
używać gorącej wody.
Przed szczotkowaniem
dywanu potrzebne jest
wytworzenie piany.
Met. natryskowa:
Po szamponowaniu
i czyszczeniu przez
spryskiwanie odkurzyć
dokładnie dywan.

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska

Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki
Produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Wrażliwy na działanie
mrozu.
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.

Zaufany partner

Dostępne opakowania
Kod produktu 403279

Wartość pH

1 x 10 L
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