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Καθαριστικό τοπικών λεκέδων 

Το Carpet B είναι ένα καθαριστικό τοπικών λεκέδων, το οποίο δίνει τη δυνατότητα αφαίρεσης λεκέδων που έχουν 

βάση τους το λάδι και το λίπος όπως είναι π.χ. το χρωµατιστό µολύβι, το γυαλιστικό παπουτσιών, το βούτυρο, η 

κρέµα, το γυαλιστικό δαπέδου ή η πίσσα. Το Carpet B αφαιρεί λεκέδες ιδιαίτερα βαθιά µέσα στις ίνες. Η αφαίρεση 

κηλίδων και λεκέδων από υφάσµατα είναι µέρος του καθηµερινού καθαρισµού συντήρησης. Το Carpet B 

προστατεύει τα υφάσµατα από επαναλαµβανόµενους λεκέδες και κατά συνέπεια προσφέρει ένα διατηρητέο άψογο 

οπτικό αποτέλεσµα.

Εφαρµογή: Κατάλληλο για την αφαίρεση λεκέδων που έχουν ως βάση τους το λάδι και το λίπος σε όλων των ειδών 

τα χαλιά.

 Απόδοση: Μέσω της εξάλειψης των λεκέδων που είναι βασισµένοι σε λάδι και σε λίπος δίνει τη δυνατότητα

της ανανέωσης ενός άρτιου οπτικού αποτελέσµατος.

 Αποτελεσµατικότητα: Ταχεία αφαίρεση λεκέδων και κηλίδων για τον καθηµερινό καθαρισµό.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Συµβουλευτείτε το πλάνο καθαρισµού και την 

ετικέτα του προϊόντος για λεπτοµερείς οδηγίες 

χρήσης.

2. Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό  

όταν χειρίζεστε το προϊόν.

3. Εφαρµόστε το Carpet B επακριβώς και µε 

οικονοµικό τρόπο πάνω στο σηµείο.

4. Με ένα άχρωµο και απορροφητικό πανί πιέστε

την επιφάνεια από έξω προς τα µέσα. Αφήστε 

να στεγνώσει.

5. Σκουπίστε την περιοχή µε µηχανή 

απορρόφησης σκόνης. 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ελέγξτε την σταθερότητα του χρώµατος και την 

συµβατότητα του υλικού σε µία κρυφή γωνία πριν 

αρχίσετε το καθάρισµα!

pH (συµπυκνωµένο): 6.7-7.7

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για 

επαγγελµατική χρήση!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφάλειας, 

συµβουλευτείτε την ετικέτα της συσκευασίας και το 

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται σε θερµοκρασίες µεταξύ 0° και 30°C, 

αποκλειστικά στο αρχικό κλειστό δοχείο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6 x 500 ml
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