
 
 
 
 
Čistící prostředek na koberce. 
S hloubkovým účinkem, odstraňuje pachy a zajišťuje hygienickou čistotu.  
 
POPIS: 
Čistič koberců, který rychle, účinně, ale zároveň šetrně 
odstraní i nečistoty z hloubky koberce. Impregnační 
přísady snižují opětovné znečištění.  
Je určen pro všechny barevně stálé a vodě odolné 
koberce, textilní podlahové krytiny, polstrování křesel a 
sedaček, matrace, textilní obklady stěn a čalounění 
automobilů. 
 
VÝHODY: 
Odstraní nečistoty a pachy i z hloubky materiálu, působí 
preventivně proti opětovnému znečištění.  
 
VLASTNOSTI: 
složení: alkoholy, C9-11, ethoxylované;  
hydroxid draselný; kvarterní amoniové soli - 
C12-14-alkylmethylaminethoxylatmethylchlorid 
 
SPOTŘEBA:  
1 lt vystačí na cca 50 – 60 m2 plochy, přesnou spotřebu 
určete provedením zkoušky na konkrétním povrchu. 
  
BALENÍ:  
V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 10 kg a 30 kg. 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech při 
teplotách od 0 °C do +30 °C. Chraňte před mrazem a 
přímým slunečním zářením. Výrobek nemá omezenou 
dobu skladování. 
 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
Koberec důkladně vysajte běžným vysavačem. 
Nalijte ¼ lt koncentrátu CARPET CLEAN AND FRESH 
do kbelíku s 10 lt. vlažné vody a dobře promíchejte. 
Nalijte tuto směs do nádrže na čistou vodu stroje na 
koberce a postupujte podle pokynů pro použití stroje na 
čištění koberců. 
„Vyběhané“ špinavé cesty na koberci a silně znečištěná 
místa nastříkejte předem podlahovou hubicí bez 
odsávání a nechte několik minut působit. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Vždy před čištěním celé plochy vyzkoušejte stálost 
barev na skrytém místě povrchu! 
Nepoužívejte na podlahy citlivé na vlhkost, např. 
koberce z čisté vlny apod.  
Lepené koberce a obklady a koberce s jutovým 
základem příliš nenamáčejte. 
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako dráždivý pro kůži a oči 
dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006.  
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. Při 
práci nejezte, nepijte a nekuřte. S přípravkem zacházejte 
opatrně. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, 
ochranné brýle a obličejový štít. Místa nechtěně 
zasažená přípravkem omyjte mýdlem a opláchněte hojně 
vodou. Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo 
dosah dětí. 
 
DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který 
má být ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
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