AROMX 80
Preparat do ekstrakcyjnego czyszczenia dywanów
Opis:
Nisko pieniący koncentrat do prania wykładzin i jednocześnie usuwania przykrych zapachów. Nadaje się do
wszystkich typów urządzeń czyszczących metodą ekstrakcyjną lub parową. Zawiera składniki łagodne, lecz skuteczne
w działaniu wzmocnione substancją o nazwie Aromx, która usuwa przykre zapachy. Produkt ten jest specjalnie
opracowaną mieszaniną związków chemicznych, które poprzez ekstrakcję natryskową szybko i skutecznie usuwają
zanieczyszczenia.
Zastosowanie:
Wszelkie powierzchnie tekstylne o trwałych barwach, odporne na działanie wody. Dywany, wykładziny oraz meble
tapicerowane.

Dozowanie:
Silne zabrudzenia 1-40
Średnie zabrudzenia 1-50
Lekkie zabrudzenia 1-62
Sposób użycia:
1. Odkurzyć starannie dywan przed czyszczeniem.
2. Usunąć plamy za pomocą preparatu Aromx 81
3. W miejscach silnie zabrudzonych rozpylić niewielką ilość Aromx 81
4. Rozcieńczyć preparat Aromx 80 w letniej wodzie w stosunku 150 ml na 10 litrów wody
5. Wstrzykiwać i odsysać roztwór preparatu z dywanu jak w przypadku innych środków do
czyszczenia ekstrakcyjnego
Ostrzeżenie:

Niebezpieczeństwo
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU
KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod
strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.
Zawiera mniej niż 5 % EDTA i jego soli. Zawiera kompozycję zapachową i wersenian tetrasodowy.
Pojemość: 3,78 Litra
WARTOŚĆ pH = 12,00
PZH NR Hi 103008/00
OKRES PRZYDATNOŚCI – 36 miesięcy
PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU BHP!
OZNACZENIA DODATKOWE - piktogramy charakteryzujące sposób użycia
PRODUCENT: SWISH MAINTENANCE Ltd., Peterborough Ontario K9J 8N4, KANADA
SWISH POLSKA
Tel: 22 31 47 102
Fax: 22 31 47 104
E-mail: biuro@swishclean.pl
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