Floor Mate
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TERMÉKLEÍRÁS
Univerzális folteltávolító szintetikus szőnyegburkolatokhoz. Aktív oxigén tartalma
hatékony még az erős foltokkal szemben is, mint a vörösbor, tea curry, stb.
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
Szintetikus szőnyegek, padlószőnyegek és rögzített kárpitok. Rugalmas burkolatokon,
laminált- és vízálló felületek is használható (pl. asztalok, szekrények).
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Először itassa fel a folyadékot a felületről. Porszívózza le a felületet. Permetezzen Floor
Mate-et egy puha, nem szöszölő rongyra, és simító mozdulatokkal lazítsa fel a foltot
kívülről befelé haladva. Ne dörzsölje a szennyeződést. Itassa fel a fellazított szennyezősét
száraz ronggyal. Makacs szennyeződés esetén ismételje meg a folyamatot. Végül törölje
át tiszta vízzel a felületet, majd száraz ronggyal. Rögzített kárpitok esetében terítsen a
felületre egy száraz rongyot, hogy felitassa a maradék nedvességet.
Megjegyzés: Használat előtt tesztelje a hatóanyagot a felület egy alig látható
részén, hogy meggyőződjön az anyag szín- és formatartó képességéről. Ne hagyja
sokáig állni érzékeny felületeken (pl. akril üveg, fényezett felületek). A termék
hatékonysága változhat, amennyiben régi, beszáradt foltokon használja. Ne
lélegezze be a permetet. Nagyobb mennyiség használatakor gondoskodjon
szellőztetésről. Hosszantartó vagy ismételt érintkezés esetén a termék átmeneti
fehéres elszíneződést okozhat a száraz, érzékeny bőrön. Szükség esetén
használjon védőkesztyűt.
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TECHNIKAI ADATOK
pH érték: 2,5
Összetételére vonatkozó adatok: kevesebb, mint 5% oxigén alapú fehérítő anyag,
oldószerek.
ADR/RID: nem minősül veszélyes készítménynek
CLP: nem besorolt termék
A kiürített csomagolás háztartási hulladékként kezelhető vagy 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
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