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  1  OPIS PRODUKTU  

Środek do czyszczenia kolorowych i odpornych na wodę wykładzin dywanowych, dywanów oraz mebli 
tapicerowanych. Nadaje się także do wełnianych dywanów o wrażliwych włóknach. 
 

 

  2  PRZEZNACZENIE 

Kolorowe wykładziny dywanowe odporne na działanie wody, tapicerki. 

 

  3  SPOSÓB UŻYCIA 

Przed użyciem Koncentratu do wykładzin dywanowych należy dokładnie odkurzyć wykładzinę, dywan lub 
tapicerkę. W przypadku normalnych zabrudzeń należy produkt rozcieńczyć w stosunku 1:60 – 1:70 ( 150ml 
na 10L wody). W przypadku ekstremalnych zabrudzeń można zwiększyć ilość produktu. Roztwór czyszczący 
należy wlać do zbiornika na czystą wodę maszyny do ekstrakcji (np. SprayBoy lub Premium F1/F2) i 
wyczyścić dywan zgodnie z zaleceniami dotyczącymi urządzenia czyszczącego. 
 
UWAGA: 
Należy unikać przemoczenia wykładziny, dywanu lub tapicerki (ze względu na właściwości techniczne lub 
rodzaj instalacji wykładziny). Przed użyciem należy przetestować powierzchnię przeznaczoną do 
czyszczenia. Należy upewnić się, że wykładzina została zainstalowana przy użyciu wodoodpornego kleju. 
Nie należy roztworem natryskiwać wrażliwych powierzchni takich jak drewno, metal, lakierowane 
powierzchnie.  
 

  4  ZUŻYCIE 

1L = ok. 80m²  w zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni. 

 
  5  MAGAZYNOWANIE 

Koncentrat do wykładzin dywanowych powinien być magazynowany w suchym i chłodnym miejscu            
w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
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  6  DANE TECHNICZNE 

Skład: mniej niż 5% środków anionowych powierzchniowo czynnych, mydło, niejonowe środki 
powierzchniowo czynne, NTA (kwas nitrylotrioctowy). Zawiera konserwanty, środki zapachowe, 
LIMONENE, rozpuszczalniki, składniki pielęgnacyjne. 
ADR / RID: nie jest towarem niebezpiecznym zgodnie z przepisami transportowymi. 
CLP (lakier bazowy): etykietowanie nie jest konieczne. 
Opróżnione kanistry mogą być wyrzucane do śmieci z gospodarstw domowych lub transportowane do 
centrum recyklingu. 

 

    8  UWAGI SPECJALNE 

-Prosimy stosować się do naszych zaleceń technicznych zawartych w  „Przygotowaniu Podłoży” .  

 

  9  DODATKOWE INFORMACJE 

Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej: 

- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Koncentratu do wykładzin dywanowych. 

- Karta charakterystyki dostępna na żądanie. 

Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej www.dr-
schutz.com lub na żądanie. 
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Powyższe informacje i dane techniczne są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i z najnowszą technologią. Dlatego też, niemożliwe jest uszkodzenie podłóg 
podczas używania naszych produktów postępując zgodnie z podanymi instrukcjami stosowania i naszego proponowanego podejścia do tych produktów. 
Jednakże, zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, na własną odpowiedzialność stosującego i nie zwalnia stosującego od testowania 
produktów dostarczonych przez nas odpowiednio do zamierzonych procesów i celów. Nasze informacje i rady nie są wiążące i w związku z tym - w 
odniesieniu do wszelkich praw osób trzecich - nie mogą być powołane jako podstawa odpowiedzialności przeciwko nam. Należy przestrzegać 
obowiązujących zaleceń, wytycznych i norm, jak również uznanych przepisów technicznych. Informacje zawarte w tej publikacji są jedyne aktualne, a 
wersje poprzednie tracą ważność.  
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