
 

 
 
 
 
 
 
 

Concentrated Carpet Cleaner 
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1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Szintetikus szálú szőnyegek és kárpitok mélytisztítására. Az új, frissítő formulának 

köszönhetően friss illatot biztosít és megszünteti a kellemetlen szagokat, mint például a 

nikotin. Beépített folteltávolító és habzásgátló formula. 

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

 Színtartó, vízálló szőnyegek és kárpitok.  

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 Először porszívózza át alaposan a szőnyeget egy kefés porszívó segítségével (pl. Tebo 

Brush Vacuum Cleaner). Érzékeny szőnyegek esetén használjon egy általános, de 

ugyancsak hatékony porszívót. Általános mértékű szennyezettség esetén hígítsa a 

Concentrated Carpet Cleaner hatóanyagot 1:60-tól 1:70 arányig (adjon 150 ml terméket 

10 liter vízhez). Erős szennyezettség esetén növelje a koncentrációt. Öntse a kapott 

oldatot egy permetvisszaszívó berendezés tartályába (pl. Sprayboy 2000 vagy Premium 

F1/F2) és tisztítsa meg a szőnyeget a berendezéshez mellékelt utasításoknak 

megfelelően. 

Felhasználás: 1 l = 80 m²  

Megjegyzés: Nedvességre érzékeny szőnyegek esetén (mind a szőnyeg 

tulajdonságait, mind az üzembe helyezés módját tekintve) vegye figyelembe a 

felület eláztatásának veszélyét. Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a szőnyeg 

tisztítható-e mechanikailag. Használat előtt próbálja ki a terméket a felület egy 

alig látható részén, nehogy az károsítsa a szőnyeg színét vagy anyagát. 

Bizonyosodjon meg arról, hogy a szőnyeg vízálló ragasztóval lett rögzítve. Ne fújja 

a hatóanyagot érzékeny felületekre (pl. fa, fém, lakkozott felületek). 

4 TECHNIKAI ADATOK 

 pH érték:     ~7,5 (koncentrátum) 

Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): kevesebb, mint 5% anionikus felületaktív 

anyag, szappan, nem ionikus felületaktív anyag, NTA. Tartalmaz tartósítószert, 

illatanyagot, LIMONENE-t, oldószereket, ápolóanyagokat. 
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Száraz, hűvös, fagymentes helyen, gyermekektől elzárva tartandó. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Schutz Magyarország 

Dr. Schutz – Törődünk a padlóval 
Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója 
(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek) 
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 A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett 
legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel 
betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű 
termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink 
használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az 
alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát 
saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem 
használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a 
harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is 


