EXTRACT
Σαµπουάν για χαλιά & ταπετσαρίες
Σύνθεση
Περιέχει
µίγµα
επαµφοτερίζουσας
επιφανειοδραστικής ουσίας, µη ιοντικής
επιφανειοδραστικής
ουσίας,
συµπλοκοποιητή,
πυριτικού
νατρίου,
αιθοξυλιωµένης αµίνης,
γλυκολαιθέρα,
αρώµατος και χρωστικής.

Τυπική ανάλυση προϊόντος
Εµφάνιση:

∆ιαυγές υγρό

Οσµή:

Περιγραφή

Άρωµα λουλουδιών

Ειδικό βάρος (20oC):

1,045

Χρώµα:

Μπλε

pH – χωρίς αραίωση:

12,3

pH – αραίωση 1:160

11,0

Συµπυκνωµένο, ελαφρώς αφρίζον σαµπουάν για το καθάρισµα και την
αφαίρεση λεκέδων από χαλιά και ταπετσαρίες σε συνδυασµό µε µηχανήµατα
αφαίρεσης ζεστού νερού. Επίσης κατάλληλο για την επεξεργασία ιδιαίτερα
λερωµένων χαλιών µε ψεκασµό πριν από το πλύσιµο.

∆ιάρκεια ζωής εφόσον δεν ανοιχθεί: Όχι λιγότερο
από 3 έτη

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήµατα

Συσκευασία:

Κωδικός
παραγγελίας

Μέγεθος
παλέτας

5lt

A014E

120x5lt

•
•
•
•
•

Αφήνει το ύφασµα καθαρό, χωρίς υπολείµµατα και φρέσκο µε µία µόνο
χρήση.
Περιέχει ελκυστικό άρωµα.
Κατάλληλο για χαλιά και ταπετσαρίες µε ανεξίτηλα χρώµατα.
Οικονοµικό στη χρήση.
Κατάλληλο για χρήση σε περιοχές µε µαλακό και σκληρό νερό

Τρόπος χρήσης
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
∆ιαλύστε το σε αναλογία 1:10 µέρη σε ζεστό νερό (50ml ανά 500ml
ψεκαστήρα)
2x ανά 500ml
Ψεκάστε καλά τα λερωµένα σηµεία και τα κοµµάτια που πατιούνται συχνά
πριν από το πλύσιµο.

Συσκευασία

Αποθήκευση:
Αποθηκεύστε το στο αρχικό, σφραγισµένο
δοχείο και κρατήστε το µακριά από ακραίες
θερµοκρασίες.

Bιοδιασπασιµότητα:
Όλες οι επιφανειοδραστικές ουσίες των
προϊόντων Evans Vanodine συµµορφώνονται µε
τους τρέχοντες ευρωπαϊκούς κανονισµούς
σχετικά µε τη βιοδιασπασιµότητα και την
προστασία του περιβάλλοντος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ
∆ιαλύστε το σε αναλογία 1:160 µέρη σε ζεστό νερό (30ml ανά 5lt)

∆ιασφάλιση ποιότητας

1x

Το προϊόν αυτό κατασκευάζεται στο Η.Β. από
την EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC,
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας της οποίας
έχει καταχωριστεί στο
THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION
µε αριθµό µητρώου FM 09535

ή 3 καπάκια ανά 5lt

Για πολύ βρώµικες επιφάνειες, διαλύστε 2 αντλήσεις ανά 5lt.
Καθαρίστε το χαλί ξεκινώντας από το σηµείο που βρίσκεται πιο µακριά από
την είσοδο. Ψεκάστε το διάλυµα στο χαλί µε το εξάρτηµα για τα χαλιά,
κάνοντας µεγάλες, επικαλυπτόµενες κινήσεις και περνώντας το ξανά 2 ή 3
φορές χωρίς ψέκασµα για να αφαιρεθεί το υγρό και να µείνει το χαλί όσο το
δυνατόν πιο στεγνό. Όταν στεγνώσει εντελώς το χαλί, σκουπίστε το µε την
ηλεκτρική σκούπα για να ανασηκωθεί το πέλος.
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ:
AYΛΙΣ ΑΕΒΕ
ΡΕΑΣ 14 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-5553050 ΦΑΞ: 210-5553141
E-mail: avlis-main@avlis.com.gr
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