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ES 93+ 

ENCAPSULATION 

CLEANER 

Preparat do 

czyszczenia 

powierzchni metodą 

kapsułową 

 

Innowacyjna formuła zamykająca zabrudzenia w kapsułkach, które są następnie  usuwane z czyszczonej 

powierzchni. Nie pozostawia śladów, szybko wysycha przyspieszając sprzątanie. Preparat może być 

stosowany do czyszczenia kapsułowego, odplamiania, czyszczenia za pomocą bonnetu, szczotki, a także 

mopem lub szorowarką w przypadku powierzchni twardych (cement, guma). 

 

 

 

POWIERZCHNIE 
   
 
 
 
 

SPOSÓB UŻYCIA 
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SPOSÓB UŻYCIA I ROZCIEŃCZENIA 
 
Dywany: 
Dokładnie odkurzyć dywan. Przed użyciem preparatu należy sprawdzić w mało widocznym miejscu, czy 
preparat nie spowoduje odbarwień. 
 

1. Czyszczenie ekstrakcyjne: Rozcieńczyć preparat w stosunku od 1:64 do 1:42 (156 ml na 10L wody 
do 238 ml na 10L wody) 

2. Odplamianie: Rozcieńczyć preparat w stosunku 1:16 (625 ml na 10L wody) 
3. Czyszczenie za pomocą szczotki, bonnetu lub innych systemów o niskiej wilgotności: 

 Rozcieńczyć preparat w stosunku od 1:42 do 1:32 (238 ml na 10L wody do 312 ml na 10L 
wody) 

 Spryskać roztworem mytą powierzchnię, dopilnować aby jej nie przemoczyć 

 Spryskaj bonnet aby go nawilżyć 

 Przecieraj zwilżoną powierzchnię 

 Często przemywaj lub wymieniaj bonnety 
 
Powierzchnie cementowe: 

 Rozcieńczenie preparatu od 1:32 do 1:16 (312 ml na 10L wody do 625 ml na 10L wody) 

 Nanieść roztwór na czyszczoną powierzchnię 

 Czyścić przy użyciu szczotki z twardym włosiem 

 Zebrać pozostałą mieszaninę odkurzaczem na mokro 
 
Powierzchnie gumowe: 

 Rozcieńczenie preparatu od 1:64 do 1: 42 (156 ml na 10L wody do 238 ml na 10L wody) 

 Czyścić powierzchnię mopem lub automatyczną szorowarką 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Dostępne pojemności: 3,78 L; 

Wartość pH: 7,5 – 8,5; 

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;  

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!; 

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.  

 

OSTRZEŻENIA 
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