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1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Rendkívül hatékony folyékony sampon textil padlóburkolatok intenzív, gépi tisztítására. 

Magas minőségű hatóanyag- és speciális tisztító összetevőinek köszönhetően hatékonyan 

csökkenti a tisztított felszín visszaszennyeződését. Megőrzi a burkolat szál- és szín 

minőségét. Nem tartalmaz fehérítő- és fényező anyagokat. Oldószermentes. 

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

 Színtartó és víznek ellenálló szőnyegek, textile burkolatok, kárpitok. 

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 Alaposan porszívózza ki a felületet kefés porszívó segítségével. Keverje be a sampont 1:6 

arányban vízzel (velúr szőnyegek esetében 1:8), és töltse a keveréket az egytárcsás gép 

(SRP1 samponkefével) vagy a szőnyegtisztító gép tartályába. A képződő habot oszlassa el 

egyenletesen bedolgozva a szálak közé. Végezetül szívja vissza a szennyezett folyadékot. 

Száradást követően kefélje át a felületet kézi kefe vagy kefés porszívó segítségével. 

Kárpitok és kisebb felületek esetében használjon puha kefét. 

Megjegyzés: Használat előtt tesztelje a hatóanyagot a felület egy alig látható 

részén, hogy meggyőződjön az anyag szín- és formatartó képességéről. 

Ellenőrizze, hogy a szőnyeg vízálló ragasztóval van-e rögzítve. Ne permetezze 

érzékeny felületekre (pl. fa, fém, fényezett felület). 

Kiadósság:  1,5-3,5 l = 100 m² a szálmélységtől függően 

 

4 TECHNIKAI ADATOK 

 pH érték:  7,5 % (koncentrátum) 

Összetételére vonatkozó adatok: kevesebb, mint 5% anionikus anyag, illatanyagok, 

tartósítószerek (BRONOPOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 

METHYLISOTHIAZOLINONE).  

Giscode: GT 10 

ADR/RID: nem minősül veszélyes készítménynek 

CLP: GHS07 Veszély! H319 Súlyos szemirritációt okoz. P101 Orvosi tanácsadás esetén 

tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P280 

Szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: 

Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha 
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könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: 

Orvosi ellátást kell kérni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: 

helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően. EUH208 Tartalmaz: 5-

chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] és 2- methyl-2H-isothiazol-3-one 

[EC no. 220-239-6] (3:1). Allergiás reakciót okozhat. A csomagolás poliolefinből készült. 

Alaposan ürítse ki a csomagolást. A kiürült, kimosott csomagolás újrahasznosítható. 

Fagymentes, száraz, hűvös helyen, gyermekektől elzárva tartandó. 
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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 


