
TUBA shampoo

Informacja techniczna

Stosowanie i dozowanie

Dozowanie zgodnie
z zastosowaniem i
stopniem zabrudzenia.
Stosować się do
poniższych instrukcji.
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L Wyprać dywan: Nie
używać gorącej wody.
Przed szczotkowaniem
dywanu potrzebne jest
wytworzenie piany.

Następnie odkurzyć
dokładnie dywan.

Gdy będzie całkiem
sucho odkurzyć
podłogę intensywnie
po raz kolejny.

Preparat do prania dywanów
■ Chroni włókna ■ Ożywia kolory ■ Czyści skutecznie

Profil produktu
■ TUBA shampoo zapewnia głębokie czyszczenie włókien dzięki składnikom umożliwiającym usuwanie brudu i

odtłuszczanie. Składniki z łatwością absorbują nawet lepki brud, nie zostawiając żadnych kleistych pozostalości.
■ Szamponowanie na sucho jest możliwie z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu dzięki relatywnie niskiemu

pienieniu. Niewielkie sypkie pozostałości mogą zostać łatwo odkurzone.
■ Aby zapewnić ochronę dywanu TUBA shampoo nie zawiera optycznych wybielaczy ani innych związków

wybielających.
■ Przyjemny w użyciu produkt TUBA shampoo pozostawia ładny i świeży zapach oraz jest dobrze tolerowany przez

skórę.
■ TUBA shampoo może być stosowany w maszynach do szamponowania.

Miejsce aplikacji
■ TUBA shampoo idealnie nadaje się do stosowania na naturalnych i syntetycznych wykładzinach tekstylnych, które

można czyścić metodą szamponowania. Przed użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu <span style="line-
height:20.8px">wykładziny trwałość kolorów i odporność na wilgoć.

Skład
Lista składników podana jest w karcie charakterystyki

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska
Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki
Produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Wrażliwy na działanie
mrozu.
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.

Dostępne opakowania

Kod produktu 404770  1 x 10 L

Wartość pH 8
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