
 
 

 

 

 

 

 

 

Elatex Stain Remover 

 Oldal: 1 / 2 

 

1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Univerzális tisztítószer, mely kiválóan alkalmas gumifoltok, cipőnyomok, 

ragasztómaradványok és különféle makacs foltok eltávolítására. 

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

 Alkalmas rugalmas PVC, linóleum és gumi, laminált-, kezelt fa- és parafa padlók, valamint 

szőnyegek és kárpitok tisztítására. 

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 A. Rugalmas-, laminált-, fa- és parafa padlók esetén: 

Kezeletlen illetve nem polimerezett padló esetén fújjon Elatex folteltávolítót egyenesen 

a szennyezett felületre. Hagyja hatni rövid ideig, majd távolítsa el a szennyeződést egy 

törlőrongyot vagy egy fehér pad használva. Ezután öblítse le a felületet tiszta vízzel. 

Polimer bevonattal ellátott, illetve érzékeny felületek (akril üveg, parketta, parafa) esetén 

kerülje a hosszú ideig tartó termékkel való kontaktust. Ebben az esetben fújjon Elatex 

folteltávolítót egy törlőrongyra és óvatosan távolítsa el a szennyeződést. Majd tisztítsa le 

a padlót a megfelelő tisztítószerrel. 

B. Textil padlóburkolatok és kárpitok esetén  

Fújjon Elatex folteltávolítót egyenesen a foltra, majd hagyja hatni néhány percig. Ezután 

egy nedvszívó törlőronggyal kívülről befele haladva lazítsa fel a foltot. A törlőrongy száraz 

részét használva távolítsa el a fellazított szennyeződést. Végül öblítse le tiszta vízzel és 

törölje szárazra. Ha szükséges helyezze a törlőrongyot a foltra és hagyja rajta, amíg a 

folyadék teljesen fel nem szárad. 

Megjegyzés: Ne lélegezze be a permetet. A termék használata előtt tesztelje le egy kisebb 

felületen, hogy megbizonyosodjon afelől, hogy a folteltávolító nem károsítja az anyag 

színét és állagát. A szennyeződés okozta elváltozások korlátozhatják az Elatex Stain 

Remover folteltávolító hatékonyságát a kezelt felületen. 
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4 TECHNIKAI ADATOK 
 Összetevők: kevesebb, mint 5% oxigén és oldószer alapú klóros anyag. pH-szint: 5,5 

(koncentrátum) ADR / RID: nem veszélyes áru, ahogyan azt a szállítási előírások 

határozzák meg. CLP: A terméket a CLP-rendelet nem osztályozza. 

Száraz, hűvös, fagymentes helyen, gyermekektől elzárva tartandó. 
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Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója 
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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 


