Textile Rinse
T
Ένα ήπιο όξινο διάλυμα που χρησιμοποιείται για το ξέβγαλμα,
την σταθεροποίηση των χρωμάτων και την εξουδετέρωση των
καταλοίπων των απορρυπαντικών.
Εφαρμογή:
Λιγότερες πιθανότητες για κιτρινίλες
Απομακρύνοντας τα αλκαλικά υπολείμματα και μειώνοντας το μέσο
όρο του PH στο χαλί μετά το ξέβγαλμα το Textile Rinse προλαμβάνει
αποτελεσματικά το κιτρίνισμα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
σαν πρόσθετο για να μειώσει το PH ενός έτοιμου προς χρήση
διαλύματος.
Οικονομικό
4 λίτρα προϊόντος δίνουν 83 λίτρα διαλύματος με τα οποία μπορείτε
να ξεβγάλετε 600m2 χαλιού ή μοκέτας.
Συστάσεις για την χρήση του προϊόντος:
Για ύφασμα επίπλωσης : Διαλύστε 3% στον κάδο της extraction σαν
τελευταίο βήμα στην διαδικασία του καθαρισμού. Μπορεί επίσης να
ψεκαστεί στην επιφάνεια του υφάσματος έτσι ώστε να προλάβει το
κιτρίνισμα ή να σταθεροποιήσει τα χρώματα.
Για χαλιά : Διαλύστε 4,5% στον κάδο της extraction μετά τη χρήση
του διαλύματος καθαρισμού.
Χρήσιμες Συμβουλές
Για υπολείμματα από ούρα : Διαλύστε 3% Textile Rinse σε νερό και
ψεκάστε μέχρι να βραχεί καλά η περιοχή.
Μετά από 15 λεπτά καθαρίστε την περιοχή με extraction και ζεστό
νερό χρησιμοποιώντας ένα ενζυματικό προϊόν.
Απομακρύνει τα υπολείμματα.
Ειδικά σχεδιασμένο για να απομακρύνει το μεγαλύτερο μέρος των
υπολειμμάτων, δίνοντας έτσι απαλότερη αίσθηση μετά το πλύσιμο.
Το Textile Rinse μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα υφάσματα επίπλωσης
το ίδιο αποτελεσματικά όπως στην μοκέτα ή το χαλί. Η εμπειρία
έχει δείξει ότι αφήνοντας μετά τον καθαρισμό τις ίνες σε όξινο
περιβάλλον αποφεύγετε το κιτρίνισμα. Χρησιμοποιήστε το Textile
Rinse σε μοκέτες, χαλιά, σαλόνια για ούρα, αλάτι, πρόληψη
κιτρινίσματος, χλωριούχο ασβέστιο, σταθεροποίηση χρωμάτων,
ξέβγαλμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Εμφάνιση : Διαυγές Υγρό
PH διαλύματος : 2.0-3.0
Άρωμα:Μήλο
Ελεγμένο και εγκεκριμένο για την χρήση του στο Μαλλί σύμφωνα με τα
κριτήρια του Οργανισμού για την ασφάλεια του Μαλλιού Wool safe
Συσκευασία:
Κωδικός 		
UKFTR4G		

Δοχείο
3.78 lt
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