Čistič textilu a čalounění
HLOUBKOVÝ ČISTIČ OBNOVUJE PRUŽNOST VLÁKEN,
REGENERUJE A OŽIVUJE BARVY
RYCHLÉ ZASCHNUTÍ
Žádné zbytky po čištění
Čistič textilu je aktivní čistící látka s regenerační ochranou vláken vyráběná novou technologií. V jediném úkonu vyčistíte nečistoty, odstraníte skvrny, vrátíte vláknům původní pružnost a jemnost, oživíte
barvy. Jednou aplikací čistíte různé druhy znečištění, např. zažloutnutí, mastnotu, nikotin, lidský pot,
krev, rtěnky, stopy po parfémech, mléčných výrobcích, čokolády, zeleninových a ovocných šťáv, atd.
Velmi dobře odstraňuje moč a skvrny způsobené zvířaty. Ideální na tkané a netkané textilie, mikroplyš,
čalounění, koberečky, potahové látky a přehozy, textilní vlákna, technické látky a vlákna, atd.. Můžete
jej použít na odstranění skvrn z oblečení, sofa, ubrusů, závěsů, čalouněného nábytku, polštářů,
povlečení, autopotahů a mnoho dalšího. Na rozdíl od standardních čističů, které rozpuštěnou špínu
zanechávají ve spodní části textilie, Čistič textilu čistí vlákno po celé délce a rozpuštěnou nečistotu
vytahuje na povrch, kde ji snadno odstraníte. Má urychlené zasychání, což značně spoří čas. Je
bezpečný pro všechny druhy vláken za běžných podmínek aplikace. Je velmi účinný pro většinu
nečistot. Pokud ne, použijte Odstraňovač skvrn textilu.
Čistič textilu je speciálně vyvinutý pro znečištěné povrchy, které jsou v hotelích, restauracích, bankách, kancelářích, nemocnicích, dopravních prostředcích (MHD, vlaky, metro), autech, v průmyslu, v
domácnostech. Vyčištěný povrch provoní svěží a příjemnou vůní. Umožňuje snadné čištění jakéhokoliv
druhu. Zjednodušuje údržbu a úklid, výrazně šetří čas a náklady na čištění, regeneruje a prodlužuje
životnost textilií.
Po vyčištění doporučujeme textilii ošetřit HOREWELL NANO OCHRANOU TEXTILU se samočistícím
účinkem a s vynikající ochranou proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě, oleji, mastnotě a
agresivním nečistotám. Chrání i proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a rozmrazovacím solím), žloutnutí, hnilobě a UV záření. HOREWELL NANO OCHRANA TEXTILU znemožňuje život
bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch.
Aplikace: Před použitím důkladně protřepejte!
Ruční aplikace: Nastříkejte nebo naneste Čistič textilu na povrch a nechte působit 5-10min. dle zašpinění. Přípravek můžete vetřít do povrchu jemným kartáčkem. Nečistoty setřete do suchého a čistého
mikrovlákna. Zbytek přípravku se špínou setřete vždy před zaschnutím. V případě potřeby postup
opakujte.
Aplikace vysavačem určeným k čištění mokrou cestou: Do nádrže na čistící prostředek nalijte odpovídající množství naředěného přípravku nebo koncentrátu Čističe textilu. Dle programového vybavení vysavače vyčistěte. V případě potřeby opakujte proces.
Strojní aplikace vysavačem (tepovačem) i s kartáčem: Nasaďte odpovídající kartáč dle typu podkladu (tloušťka, délka, povrch). Na aplikovaných plochách pomalu a pečlivě přejíždějte, špína bude
vystupovat na povrch. Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést
TEST na slučitelnost povrchové úpravy.
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