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Καθαριστικό ταπέτωνΚαθαριστικό ταπέτων
ΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεση::::
TUBA SHAMPOO περιέχει: <5% anionoc surfactants,
preservative, polymers and perfume oil.
pH: ~. 6,5

ΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητες::::
Το TUBA SHAMPOO καθαρίζει αποτελεσματικά και βαθιά
τις ίνες απομακρύνοντας βρωμιά και λιπαρούς λεκέδες. Ο
αφρός απορροφά εύκολα ακόμη και επίμονους ρύπους
χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Το TUBA SHAMPOO περιέχει
τον κατάλληλο στεγνό αφρό που προστατεύει τα ταπέτα
από την υγρασία. Το εναποµένον υπολείµµατα ελαφράς
σκόνης που περιέχει κόκκους πολυµερούς, µπορεί να
απορροφηθεί µε σκούπα σκόνης. Απαλλαγµένο από

οπτικούς λευκαντές και λευκαντικά. Καθυστερεί την
επανεμφάνιση των ρύπων. Έχει ουδέτερο pH,
προστατεύει τα χρώματα, είναι φιλικό προς το δέρμα, και
έχει ευχάριστο φρέσκο άρωμα. Κατάλληλο και για μηχανές
που καθαρίζουν με σαμπουάν.

ΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχή εφαρμογήςεφαρμογήςεφαρμογήςεφαρμογής::::
Για όλα τα φυσικά ή συνθετικά ταπέτα που καθαρίζονται μεΓια όλα τα φυσικά ή συνθετικά ταπέτα που καθαρίζονται με
σαμπουάν.

ΧρήσηΧρήσηΧρήσηΧρήση::::
Σκουπίστε το χαλί  διεξοδικά. Δοκιμάστε το υλικό  σε μια 
δυσδιάκριτη περιοχή του ταπέτου. Αραιώστε το TUBA 
SHAMPOO με χλιαρό ( να μην χρησιμοποιείται ζεστό νερό) 
νερό σε αναλογία 1:10 (1 L TUBA SHAMPOO σε 10L
νερό) και γεμίστε το δοχείο της μηχανής καθαρισμού. Η 
βούρτσα καθαρισμού δεν πρέπει να τοποθετείται στο 
ταπέτο πριν βραχεί  με νερό και αφρό( τοποθετήστε τη 
βούρτσα σε νερό για περίπου 5 λεπτά). Όταν  
χρησιμοποιείτε σε μηχανές καθαρισμού με πολλαπλούς 
δίσκους, συνιστάται η χρήση τους πρώτα σε χαλιά 1 m2 ή 
σε αδιάβροχα δάπεδα για να γλιστράει πιο εύκολα στο 
ταπέτο που καθαρίζεται. 
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Βάλτε σαμπουάν στο ταπέτο και περάστε το με την 
μηχανή, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και 
αποφύγετε την υπερβολική ύγρανση. Στις περιπτώσεις 
όπου τα ταπέτα είναι ευαίσθητα στην υγρασία, εργασθείτε 
με έτοιμο αφρό.  Μετά από καθαρισμό σε μικρά διαστήματα 
ξεπλύνετε τον αφρό με τους ρύπους με νερό. Αν το χνούδι 
του ταπέτου δεν είναι απαλό, τότε βουρτσίστε το όταν είναι 
ακόμη βρεγμένο. Αφήστε το ταπέτο να στεγνώσει για 8 
ώρες χωρίς να το χρησιμοποιήσετε καθόλου σε αυτή την 
περίοδο. Βουρτσίστε  ξανά  διεξοδικά όταν στεγνώσει. 
Δυσπρόσιτες περιοχές από την μηχανή πρέπει να 
καθαρίζονται χειρωνακτικά με βούρτσα και με έτοιμο αφρό. 
Πριν τη χρήση μηχανής, τα βαρειά χαλιά πρέπει να 
προετοιμαστούν για καθαρισμό με διάλυμα shampoo 
solution και με τη βοήθεια σφουγγαριού. 

ΟικολογίαΟικολογίαΟικολογίαΟικολογία::::
Το προϊόν αυτό υπάγεται στη νομοθεσία περί προστασίας
περιβάλλοντος από απορρυπαντικά και καθαριστικά,
καθώς επίσης στους όρους για βιοδιασπασιμότητα των
πρώτων υλών. Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά
την συμπεριφορά του προϊόντος προς το περιβάλλον
μπορούν να ζητηθούν. Το προϊόν προορίζεται για
βιομηχανική χρήση.
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