
POWDERED COTTON UPHOLSTERY CLEANER
      

Μία μοναδική σύνθεση σχεδιασμένη αρχικά για τον καθαρισμό 
βαμβακερών υφασμάτων Ταϊτής και Αϊτής με μηχανή extraction.
Το αυθεντικό καθαριστικό extraction βαμβακερού υφάσματος 
επίπλωσης, εξελίχθηκε στο πιο επιτυχυμένο προιόν καθαρισμού 
σαλονιών και στρωμάτων από βαμβακερή ή άλλη φυσική ίνα.
Μετά από εκτεταμένη εργαστηριακή έρευνα, οι τεχνικοί της 
Chemspec δημιούργησαν μία σύνθεση που επιτρέπει τον καθαρισμό 
σε βαμβακερό ύφασμα γρήγορα, με ασφάλεια και αποτελεσματικά 
με μηχανή extraction.

Εφαρμογή:

 Τεσταρισμένο στη χρήση
Το Powdered Cotton Upholstery Cleaner ελέγχθηκε από 
επαγγελματίες για την αποτελεσματικότητά του πριν βγει στην 
αγορά. Το αποτέλεσμα ήταν η άμεση αποδοχή του προϊόντος από 
τους επαγγελματίες καθαρισμού στην Ευρώπη και την Αμερική. 
 Ελαχιστοποιεί το κιτρίνισμα μετά από το πλύσιμο
Το πολύ νερό που χρησιμοποιείται για το παραδοσιακό πλύσιμο 
του βαμβακερού υφάσματος Ταϊτής και Αϊτής προκαλούσε πάντα 
εκτεταμένο κιτρίνισμα. Η μοναδική φόρμουλα του Powdered Cotton 
Upholstery Cleaner μειώνει κατά πολύ τις πιθανότητες κιτρινίσματος 
όταν εφαρμοστούν οι οδηγίες καθαρισμού, πετυχαίνοντας έτσι 
αποτελεσματικό καθαρισμό με μία διαδικασία μόνο.

Εντυπωσιακά χρώματα:

Τα συνηθισμένα απορρυπαντικά extraction γαριάζουν και 
θαμπώνουν τα βαμβακερά υφάσματα επίπλωσης. To Powdered 
Cotton Upholstery Cleaner απομακρύνει το προηγούμενο 
γάριασμα αλλά και τονώνει τα χρώματα.
Δεν χρειάζεται να αποφεύγετε ή να φοβάστε πλέον το πλύσιμο 
των ανοικτόχρωμων βαμβακερών σαλονιών ή στρωμάτων ακόμα 
και αν δεν είστε αρκετά έμπειρος ή δεν έχετε τον κατάλληλο 
εξοπλισμό. Η τεχνολογία του Powdered Cotton Upholstery 
Cleaner προστατεύει την βαμβακερή ίνα και ταυτόχρονα την 
καθαρίζει αποτελεσματικά χωρίς κιτρίνισμα κατά το στέγνωμα.

Καθαριστικό βαμβακερών υφασμάτων 
επίπλωσης (σαλονιών, στρωμάτων) T



Συστάσεις για την χρήση του προϊόντος:

Για να φτιάξετε ένα έτοιμο προς χρήση διάλυμα :
1) Διαλύστε 3 δοσομετρικές σπάτουλες (6-9 κουταλιές της σούπας) από το Powdered  
Cotton Cleaner  σε 4 λίτρα ζεστό νερό.
2) Ελέγξτε την ευαισθησία χρωμάτων σε μία μικρή περιοχή.
3) Ψεκάστε ομοιόμορφα τα πιο βρώμικα σημεία με μείγμα προψεκασμού με νερό όπως 
το Heavy Duty Soil Lifter ή ακόμα και αδιάλυτο.
4) Καθαρίστε με μηχανή extraction και κάντε καλή απορρόφηση.

Συνδυάστε το με προψεκασμό Enz All στα στρώματα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Εμφάνιση : Διαυγές Κίτρινο
PH διαλύματος : 9.2-9.8
Άρωμα:Αμμωνία- Κίτρο  
 
Συσκευασία:
 
Κωδικός   Δοχείο
UKJE32  2,7 kg
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