
 

 
 
 
 
 
 
 

Baygard Carpet Protection Spray 
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1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Kosztaszító, hosszú távú védelem a textil burkolatok számára. Láthatatlan védőréteggel 

vonja be a szálakat. Csökkenti a kosz megtapadását a szálakon, ezáltal könnyen 

eltávolítható a szennyeződés. Az eredmény egy sokkal tisztább, intenzív színhatású, nem 

szürkülő felület. Csökken a szálak torzulása és mattulása, a letaposott szőnyeg megjelenés 

a múlté, ahogy a nedves tisztítás után gyakori gyapjús effektus is. A Baygard Carpet 

Protection Spray ellenáll a porszívózásnak, egyéb mechanikai behatásoknak, akár 3 évre 

védelmet biztosítva. A Baygard Carpet Protection Spray alkalmas a textile falburkolatok 

és textile szőnyegek védelmére is. Nincs látható foltosodás még az erős légmozgásnak 

kitett területeken sem. 

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

 Polyamid, gyapjú, pamut, polyacril, polipropilén, stb, vagy vegyes szálú padlóburkolatok, 

kárpitok és textil falburkolatok. 

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 Új szőnyegek, textile falburkolatok és kárpitok esetén permetezze a terméket 

egyenletesen a felületre jobbról balra, majd fentről lefelé. 

A szennyezett burkolatokat a Bayguard alkalmazása előtt ki kell tisztítani Concentrated 

Carpet Cleaner tisztítószerrel, majd a még nedves felületre kell permetezni a Bayguard 

terméket. A hosszú távú eredmény érdekében finoman dörzsölje a felületbe. Száradás 

után a felület járható. A készítményt nagy nyomású kertészeti spay-vel vagy elektomos 

szórópisztollyal kell kijuttatni.  

Megjegyzés: Használat közben gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne 

lélegezze be a permetet. Ne keverje más tisztítószerekkel. Nyomásos spray 

berendezéssel alkalmazva hígítsa vízzel a terméket 1:3 arányban.  

Kiadósság: 1 l=40 m2 (25 ml/m2) 

4 TECHNIKAI ADATOK 

 Fagymentes, száraz, hűvös helyen, saját csomagolásában, gyermekektől elzárva tartandó. 

Tartalmaz: szilikon származék, alkohol.  

pH érték: ~6,5 (koncentrátum) 

ADR/RID: nem veszélyes készítmény 

CLP: címkézés nem szükséges 
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A kiürített csomagolás háztartási hulladékként kezelhető vagy újrahasznosítható. 
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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 


