Fresh Up 2 in 1
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TERMÉKLEÍRÁS
Fellazítja a szennyeződéseket és a foltokat száraz- vagy nedves tisztítási eljárással
kombinálva. Megköti és semlegesíti a kellemetlen szagokat a szőnyegek és kárpitok szálai
között.
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
Padlószőnyegek és kárpitok.
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
A kellemetlen szagok eltűntetése: Fújjon egy kevés Fresh Up 2 in 1 hatóanyagot nagyjából
40 cm távolságból a felületre és hagyja megszáradni.
Padlószőnyegek intenzív tisztítása: Miután alaposan kiporszívózta a felületet, fújjon Fresh
Up 2 in 1 hatóanyagot nagyjából 70-100 cm távolságból egyenesen a foltra, illetve az
erősen szennyezett részekre (pl. a felület gyakran használat részei) vigyázzon, ne áztassa
el a szőnyeget. Hagyja a terméket rövid ideig hatni, majd alaposan tisztítsa ki a felületet
nedves eljárással vagy a Tebo Dry technológiával.
Megjegyzés: Használat előtt tesztelje a Fresh Up 2 in 1 hatóanyagot a felület egy
alig látható részén, hogy meggyőződjön az anyag szín- és formatartó
képességéről.
Kiadósság:
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500 ml = 20 m² a szennyeződés mértékétől függően

TECHNIKAI ADATOK
pH érték: ~10% (koncentrátum)
Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): kevesebb, mint 5% anionikus anyag,
foszfátok.
Tartalmaz
BENZISOTHIAZOLINONE-t,
METHYLISOTHIAZOLINONE-t,
illatanyagokat, oldószereket, sókat és ápolóanyagokat.
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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