
 

      Smoke wash

Το Smoke wash είναι ένα υπερσυμπυκνωμένο απορρυπαντικό 
και αποσμητικό για την μυρωδιά του καπνού, ειδικά 
σχεδιασμένο για τα κατάλοιπα του καπνού κυρίως μετά από 
πυρκαγιά. Είναι κατάλληλο για όλα τα πλενόμενα υφάσματα. 
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στα υδατοδιαλυτά προϊόντα 
καθαρισμού για τις σκληρές επιφάνειες (τοίχους, πόρτες, 
έπιπλα) και τις υφασμάτινες επιφάνειες (μοκέτα, χαλί, σαλόνι). 

Εφαρμογές:

Για τον καθαρισμό υφασμάτινων επιφανειών με αφρό ή ως 
προψεκασμού
Χρησιμοποιήστε μία απορροφητική μηχανή για να απομακρύνετε 
όσο περισσότερους ξηρούς ρύπους μπορείτε. Προσθέστε 16ml 
Smoke Wash σε ένα κουβά με 4 λίτρα νερό και ανακατέψτε με 
μία βούρτσα ή χρησιμοποιήστε ένα φυσικό σπόγγο για να κάνετε 
αφρό. Απλώστε τον αφρό ή χρησιμοποιήστε μηχανή extractιon 
και συνεχίστε στο επόμενο κομμάτι της επιφάνειας.

Απόσμηση για χρήση στο πλυντήριο
Για τη μυρωδιά από φωτιά προσθέστε σε κάθε πλύση 16ml. 
Μεγαλύτερη δοσολογία μπορεί να προκαλέσει αφρό. 
Για καλύτερα αποτελέσματα:
1) Μουλιάστε τα υφάσματα από το προηγούμενο βράδυ σε ένα 
διάλυμα με απορρυπαντικό για λιπαρούς ρύπους προσθέτοντας 
8ml Smoke Wash,
2) Εμποτίστε τους λεκέδες με ένα απορρυπαντικό για λιπαρούς 
ρύπους και πλύντε στο πλυντήριο
Για να απομακρύνετε τη δυσοσμία που προέρχεται από την καύση 
πρωτεϊνών σε πλενόμενα υφάσματα:
1) Κάντε μία δοκιμαστική πλύση με Smoke Wash,
2) Αν η δυσοσμία επιμένει χρησιμοποιήστε ένα απορρυπαντικό 
για πρωτεϊνικούς ρύπους.

Προσοχή κατά την χρήση: Ελέγξτε όλες τις επιφάνειες 
αν επηρεάζονται από το προϊόν πριν τη χρήση. 
Εγγύηση: το προϊόν αυτό είναι ασφαλές όταν χρησιμοποιηθεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες.
Συμβουλευτείτε το δελτίο ασφαλείας του προϊόντος για 
περισσότερες πληροφορίες.

Προϊόν αποκατάστασης και απόσμησης από φωτιά        
                           για υφασμάτινες επιφάνειες T



Εξουδετερώνει τις οσμές
Κατά την διάρκεια του καθαρισμού το προϊόν αυτό καθαρίζει και εξουδετερώνει την 
μυρωδιά του καπνού. Στις περισσότερες περιπτώσεις δε θα χρειαστείτε επιπλέον 
προϊόντα απόσμησης.
Εύκολο στη διάλυση προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μηχανικές ή χειρωνακτικές 
μεθόδους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Εμφάνιση : Διαυγές Υγρό 
PH διαλύματος : 7.6

Συσκευασία:

Κωδικός    Δοχείο
UK9342252000  3.78 lt 
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