Šampon na koberce koncentrát
FREKVENČNÍ HLOUBKOVÝ ČISTIČ KOBERCŮ
REGENERUJE, OBNOVUJE PRUŽNOST VLÁKEN
OŽIVUJE BARVY A PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST KOBERCE
RYCHLÉ ZASCHNUTÍ
Ideální pro strojové čištění
Vysoká vydatnost 10-25 m²/l
Šampon na koberce je aktivní čistící látka s regenerační ochranou vláken přírodních i syntetických, vyráběna novou technologií. Na rozdíl od běžných čističů je díky této technologii vlákno
čištěno po celé délce a nečistoty jsou rozpuštěny a vytaženy na povrch, kde je lze snadno odstranit.
Šampon na koberce vyčistí nečistoty, odstraní skvrny, oživí barvy a vlákna získají zpět svoji
původní jemnost a pružnost. Má urychlené zasychání, což značně spoří čas.
Speciální aktivní složky odstraní nepříjemné pachy a zanechají příjemnou vůni. Zjednodušuje
údržbu a úklid, výrazně šetří čas a náklady na čištění, regeneruje a prodlužuje životnost textilií.
Šampon na koberce je speciálně vyvinutý pro znečištěné povrchy, které jsou v hotelích,
restauracích, bankách, kancelářích, nemocnicích, dopravních prostředcích (MHD, vlaky, metro),
autech, v průmyslu, v domácnostech. Jednou aplikací lze vyčistit čokoládu, zeleninové a ovocné
šťávy, mastnotu, mléčné výrobky, kečup, zbytky jídel, lidský pot, nikotin, hnilobu, zažloutnutí a další
všeobecné znečištění. Velmi dobře odstraňuje moč a mastné skvrny způsobené zvířaty. Je velmi
účinný pro většinu nečistot. Pokud ne, použijte Odstraňovač skvrn textilu.
Šampon na koberce je ideální na tkané a netkané textilie, přírodní i syntetické textilie, čalounění,
koberce, potahové látky, textilní vlákna, technické látky a vlákna, atd..
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. Tato ochrana znemožňuje život plísním, bakteriím, mechu a
řasám a tím vytváří velmi hygienický povrch. Chrání též proti atmosférickým vlivům počasí (dešti,
sněhu, mrazu a rozmrazovacím solím), žloutnutí, hnilobě a UV záření.
APLIKACE: Ruční aplikace: Nařeďte 20% s čistou teplou vodou. Nastříkejte nebo naneste na
povrch a nechte působit 5-7min. dle míry zašpinění, můžete produkt vetřít do povrchu. Nečistoty
setřete do suchého a čistého mikrovlákna
Strojní aplikace s kartáčem: Nasaďte odpovídající kartáč dle typu podkladu (tloušťka, délka,
povrch). Na aplikovaných plochách pomalu a pečlivě přejíždějte, špína bude vystupovat na povrch.
Strojní aplikace s diskem (stírání): Nasaďte odpovídající stírací disk (doporučujeme
mikrovlákno) dle typu podkladu. Na kartáčovaných plochách pomalu a pečlivě přejíždějte, špína
se bude stírat do disku a zároveň se bude sušit podklad.
Aplikace vysavačem určeným k čištění mokrou cestou: Do nádrže na čistící prostředek nalijte
odpovídající množství naředěného nebo koncentrátu. Dle programového vybavení vysavače
vyčistěte. V případě potřeby opakujte proces.
Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací
provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 5, 20 a 200L

Tel: +420 604 504 987
Email: horewell@seznam.cz

