
 ONE EARTH RUG AND 
UPHOLSTERY CLEANER

Το One Earth είναι ένα όξινο προϊόν προψεκασμού για χρήση σε 
υφάσματα με ευαίσθητα χρώματα. Χρησιμοποιήστε το ως προϊόν 
προψεκασμού ή ξεβγαλτικό για να εξουδετερώσετε τα κατάλοιπα. 
Ελεγχόμενου αφρού και εύκολο στο ξέβγαλμα.
Το One Earth είναι βιοδιασπώμενο και εγκεκριμένο από το Woolsafe, 
προϊόν καθαρισμού, με 3 πιστοποιήσεις από ανεξάρτητους φορείς 
για την ποιότητα, την καταλληλόλητα για τις περισσότερες ίνες και 
την σύστασή του από φυσικά συστατικά συμπεριλαμβανομένων και 
φυτικών επιφανειοδραστικών, για ασφαλή και εξαιρετικά καθαριστικά 
αποτελέσματα. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ :
1) Ως προψεκασμού για μοκέτες, χαλιά, σαλόνια : Αναμείξτε 180ml σε 
4 Lit ζεστό νερό και απλώστε στην επιφάνεια με ένα ψεκαστήρα χειρός ή 
ηλεκτρικό. 
2) Για χρήση με truck mount : Βάλτε  2-3lit προϊόντος στο δοχείο του 
προψεκασμού και ρυθμίστε την δοσολογία στο 1:8   
3) Για φορητές μηχανές extraction : Αναμίξτε 60ml σε 20 λίτρα ζεστό 
νερό στον κάδο της μηχανής. Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε και ένα 
αντιαφριστικό στον κάδο των ακαθάρτων. 
4) Για χρήση με συστήματα καθαρισμού χαμηλής υγρασίας : Αναμίξτε 60 
ml σε 4 lit νερό. 
5) Για χρήση με περιστροφική :Αναμείξτε 240 ml σε 4lit ζεστό νερό. 
Ξεβγάλτε το χαλί ή τη μοκέτα με νερό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Το άρωμα αυτού του προϊόντος, όπως και όλα τα κοινά απορρυπαντικά 
μπορεί να ερεθίσει άτομα με χημικές αλλεργίες. Ζητήστε την έγκριση 
του πελάτη πριν το χρησιμοποιήσετε. Οι χρήστες του χώρου μπορούν να 
επανέλθουν όταν νιώσουν άνετα ή αν χρειάζονται τη συμβουλή του γιατρού 
τους.

Αποθήκευση: Διατηρήστε το δοχείο καλά κλειστό σε ένα δροσερό, ξηρό και 
καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. 

Απόρριψη: Αν δεν είναι εφικτή η ανακύκλωση, απορρίψτε το δοχείο 
σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς νόμους.

 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ.

 

            Πιστοποιημένο με ECOLOGO προϊόν καθαρισμού  
 χαλιών, σαλονιών, υφασμάτων επίπλωσης και στρωμάτων. E



	 	 	 	 	 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 : Διαυγές κίτρινο υγρό 
Χρόνος αποθήκευσης : τουλάχιστον 2 χρόνια 
PH : συμπυκνωμένου προϊόντος :4,5-5,5 

Συσκευασία:
Κωδικός:  Δοχείο:
UKOCG4G         3,78lt

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
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