ONE EARTH CARPET CLEANER
AND RINSE
		Οικολογικό προϊόν καθαρισμού μοκετών - σαλονιών - 		

					υφασμάτων επίπλωσης

Το One Earth καθαρίζει αποτελεσματικά τις υφασμάτινες επιφάνειες
χωρίς τη χρήση συνθετικών χημικών. Η μοναδική του σύσταση
μετατρέπει τους ρύπους και τα κατάλοιπα των επιφανειοδραστικών από
προηγούμενους καθαρισμούς σε αδρανή συστατικά για την εύκολη και
γρήγορη απομάκρυνσή τους. Το One Earth είναι επίσης το ιδανικό
ξεβγαλτικό για να απομακρύνετε όλα τα παλιά αλκαλικά και όξινα
κατάλοιπα από τα υφάσματα επίπλωσης και τις μοκέτες, ακόμα και αν
δεν χρειάζονται πλύσιμο.
Κατά τον καθαρισμό με το One Earth τα αλκαλικά κατάλοιπα
μετατρέπονται σε όξινα και όταν η επιφάνεια είναι τελείως στεγνή σε
ουδέτερο PH.
Εξαιρετικά αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται με μεθόδους χαμηλής
υγρασίας όπως bonnet (υφασμάτινος δίσκος) σε επιφάνειες με λίγους ή
μέτριους ρύπους.
Για επιφάνειες με πολλούς ρύπους χρησιμοποιήστε το ως προψεκασμού
και στη συνέχεια πλύνετε με extraction για βέλτιστο αποστέλεσμα.
Ασφαλές για χρήση σε μαλλί και μοκέτες με προστασία από ρύπους.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ :
Ως προψεκασμός : Διαλύστε σε αναλογία 20:1 (50 ml/lit)
Για φορητές extraction: Διαλύστε σε αναλογία 64:1 (15 ml/lit)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
1) Δοκιμάστε το προϊόν σε ένα μικρό σημείο της επιφάνειας που θα
καθαρίσετε πριν τη χρήση. Ψεκάστε και ταμπονάρετε τους λεκέδες και
τις στάμπες.
2) Ψεκάστε το διάλυμα του προψεκασμού που έχετε φτιάξει με
αναλογία 1 λίτρου ανά 5m2. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο ψεκαστήρα που
ψεκάζει ομοιόμορφα και δεν δημιουργεί πολύ μικρές σταγόνες ατμού.
Μην ψεκάζετε στις επιφάνειες που δεν πρόκειται να καθαρίσετε.
3) Αφήστε το διάλυμα να λειτουργήσει για 10-15 λεπτά αλλά μη το
αφήσετε να στεγνώσει.
4) Ξεβγάλτε το διάλυμα της extraction.
5) Φροντίστε ο χώρος να αερίζεται καλά για να γίνει ομοιόμορφο και
γρήγορο στέγνωμα. Αν είναι απαραίτητο χρησιμοποιείστε ένα φυσητήρα
στεγνώματος (Dri Pod).
6) Για χρήση με τη μέθοδο bonnet διαλύστε 64:1 με νερό και ψεκάστε
τον υφασμάτινο δίσκο και τη μοκέτα.
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
			Ecologo (http://industries.ul.com/environment/			
        certificationvalidation-marks/ecologo-product-certification)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

			CRI (http://www.carpet-rug.org)

		

        Green Woolsafe (http://www.woolsafe.org.uk)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Εμφάνιση : υγρό
Χρόνος αποθήκευσης : τουλάχιστον 2 χρόνια
PH : συμπυκνωμένου προϊόντος :9.5 , ουδέτερο PH μετά το στέγνωμα
Άρωμα : άοσμο
Συσκευασία:
Κωδικός:		
UKDFC1054G

Δοχείο:
3,78lt
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