ŠAMPON NA KOBERCE
Čistí, regeneruje, obnovuje pružnost vláken a oživuje barvy
Šampon na koberce je aktivní čistící látka s regenerační ochranou vláken. V jediném úkonu vyčistíte nečistoty,
odstraníte skvrny, vrátíte vláknům původní pružnost a jemnost, oživíte barvy. Na rozdíl od standardních čističů,
které rozpuštěnou špínu zanechávají ve spodní části textilie, šampon na koberce čistí vlákno po celé délce a
rozpuštěnou nečistotu vytahuje na povrch, kde ji snadno odstraníte. Díky použité technologii nepůsobí vyblednutí
čištěných povrchů a je vhodný pro většinu přírodních i syntetických vláken. Má urychlené zasychání, což značně
spoří čas.
Odstraňuje: mastnoty, čokoládu, mléčné výrobky, všeobecné znečištění, lidský pot, nikotin, zažloutnutí, hnilobu,
atd. Velmi dobře odstraňuje moč a mastné skvrny způsobené zvířaty.
Návod k použití: Vždy navlhčete povrch před aplikací. Nastříkejte na koberec. Pomocí kartáčku vytvořte
aktivní pěnu a nechte působit 5-10 min. dle míry znečištění. Nečistoty setřete do suchého a čistého mikrovlákna.
Strojní čištění: Nasaďte odpovídající kartáč dle typu podkladu. Do nádrže na čisticí prostředek nalijte čistič na
koberce zředěný s vodou v poměru 1:5. 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.
Složení (ALORI 703): Kyselina ethylendiamin tetraoctová čtyřsodná sùl, bis(2-omega-hydroxypoly
(oxyethylen)ethyl)alkylamin. V rámci nařízení ES č.648/2004 o detergentech tento produkt obsahuje velmi malé
množství alergenních vonných látek, je známo, že způsobují senzibilizace kůže u lidí. Vonné látky nemají dopad
na lidské zdraví prostřednictvím doporučeného použití. Anoidní povrchově aktivní látky méně než 2%.
Neionogenní povrchově aktivní látky méně než 2%. EDTA méně než 1%.
Skladujte v originálním, dobře uzavřeném obalu, odděleně od hořlavých materiálů, pitné vody, potravin, nápojů a
krmiv. Neskladuje v teple a na přímém slunečním světle. Skladujte ve svislé poloze. Teplota skladování +5 až
+25C.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny.
Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
PŘI POŽITÍ: vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolávat zvracení, zajistit
rychlou lékařskou pomoc.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel: nepřetržitě
224 919 293 nebo 224 919 293. Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.
Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užitím přípravku.
BALENÍ:

250ml
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Výhradní zástupce: Alori Nano Solution s.r.o., IČ: 01792881, Koželužská 20, Olomouc 77900, tel: 778 062 860
www.alori.cz, e-mail: info@alori.cz

