
 

 

 

 

 

 

 

 

Dry Foam 
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1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Kiváló tisztító hatású száraz hab kárpitok és szőnyegek samponos kezeléséhez. 
Ajánlott természetes szálú szőnyegekhez (pl. gyapjú, selyem, kókusz, juta, szizál), 
kárpitokhoz, textil falburkolatokhoz, stb. Erősen gyúlékony. 

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

 Különösen alkalmas a nedvességre érzékeny természetes szálú burkolatokhoz és 
keleti szőnyegekhez (pl. gyapjú, selyem, kókusz, juta, szizál, kender). Ajánlott 
továbbá kárpitok, textil falburkolatok és díszítő borítások intenzív tisztítására. 

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 A termék használata előtt alaposan porszívózza ki a szőnyeget. Rázza fel a 
tisztítószer flakonját és a szórófejet lefelé fordítva fújja be egyenletesen a felületet. 
Masszírozza be a szálak közzé a megfelelő (természetes anyagból készült) 
samponozó kefével. Kárpitok és lágyan szőtt anyagok esetén használjon nedves 
gumitörlőt vagy szivacsot. Hagyja a felületet teljesen megszáradni (nagyjából 2-4 
óra), majd porszívózza át a területet. 

Kiadósság: 400 ml = 10 m² 

Megjegyzés: Használat előtt próbálja ki a hatóanyagot a felület egy alig látható 
részén, hogy meggyőződjön a burkolat szín és formatartásáról.  

4 TECHNIKAI ADATOK 

 pH érték: 7.5 (koncentrátum) 

Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): kevesebb, mint 5% anionikus 
anyag, kevesebb mint 5% foszfát. Tartósítószert tartalmaz. Más összetevők: 
ápolóanyagok, hajtógáz. 

Giscode: GT0 

ADR/RID: UN1950 AEROSOLS, 2, (D). 

CLP: GHS02, GHS07. Veszély. H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. A 
tartály nyomás alatt van. Hő hatására széthasadhat. H319 Súlyos szemirritációt 
okoz. P101  

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.  P102 
Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró 
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felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P251 Nyomás alatti edény: ne 
lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P211 Tilos nyílt lángra vagy 
más gyújtóforrásra permetezni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: 
Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P410+P412 Az érintett 
személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, 
hogy könnyen tudjon lélegezni. Nem érheti 50 oC/122oF hőmérsékletet 
meghaladó hő. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ 
országos/nemzetközi előírásoknak (meghatározandó) megfelelően. A kiürült 
csomagolás háztartási hulladékként kezelhető, vagy újrahasznosítható. 

Száraz, hűvös helyen, a saját csomagolásában, gyermekek elől elzárva tartandó. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Schutz Magyarország 

Dr. Schutz – Törődünk a padlóval 
Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója 
(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek) 

  

Fejlesztés Gyártás Logisztika Dr. Schutz Magyarország 

Dr. Schutz Group GmbH. Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3. 

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16 Telefon: +36 30 861-9461 

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26   
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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 


