SPRÜH – EX
Čistící prostředek k extrakčnímu čištění koberců

Složení:
SPRÜH - EX obsahuje: < 5 % anionické tenzidy, mýdlo. 5 – 15 % neionické tenzidy. Obsahuje konzervační prostředek.
Hodnota pH cca 8 .

Účinnost:
Rozpouští, emulguje a odstraňuje zvláště účinně i tvrdošíjně ulpělé nečistoty z koberců. Neobsahuje optické zjasňovače,
a změkčovací přísady, rozpouštědla a polymery. Mírně pění a má příjemnou vůni.

Oblast použití:
Všechny textilní krytiny, které jsou odolné vlhkosti z přírodních a umělých vláken.

Použití:

Textilní krytinu důkladně vysát ( pokud je to možné použít klepač). Na nenápadném místě vyzkoušet stálobarevnost a
odolnost vůči vlhkosti. Pomocí extrakčního přístroje ( SPRÜH – EX je použitelný ve všech na trhu běžných extrakčních
přístrojích) provést čištění 2 % roztokem SPRÜH –EXu ( 200 ml na 10 litrů vody) dle návodu k obsluze výrobce stroje. Při
velmi silném znečištění postup opakovat. Pro snadné odstranění extrakcí tvrdošíjné skvrny napřed nastříkáme
přípravkem FLECK – EX top. Při příliš velkém vývinu pěny v nádrži na znečištěnou vodu přidáme ENTSCHÄUMER do
sací hadice nebo přímo do nádrže na znečištěnou vodu. ( Pozor ENTSCHÄUMER se nesmí dostat do nádrže s čistícím
roztokem ani na koberec. Koberec řádně vyrovnat. Po vyčištěném koberci se nesmí až do úplného uschnutí chodit.

Ekologie:

Produkt vyhovuje požadavkům na prací a čistící prostředky a je snadno biologicky odbouratelný.
Produkt je určen pouze k průmyslovému použití.
Obsáhlé informace o ekologickém vlivu tohoto přípravku je možno od výrobce získat na vyžádání.
Pouze zcela vyprázdněný obal předat do sběru druhotných surovin.
Dovozce je zapojen do systému sdruženého plnění EKO-KOM pod číslem EK-F05020121.
UBA 0947 0203
Výr. č. 0404772

10 litrů kanystr

Dovozce do České republiky :
HMS-hygienické systémy, spol. s r.o. ; U Prioru 1 ; Praha 6 - Ruzyně 161 00 ; Česká republika ;
tel+fax ++420 / 233 312 056, ++420 / 220 611 282
info@hms-sro.cz www.hms.sro.cz
Výrobce :
TANA-CHEMIE GMBH
www.tana.de
Ingelheimstr- 1 – 3, D-55120 Mainz
Tel.: +49 / 6131 / 964-03; Fax: +49 / 6131 / 964 2414

WERNER & MERTZ PROFESSIONAL Vertriebs GmbH www.wmprof.com
Neualmerstr. 11 – 13; A-5400 Hallein
Tel.: +43 / 6245 / 87486; Fax: +43 / 6245 / 87286-707

