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C L O T H I N G - Ι Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Σ       

Carpet Shampoo 
Σαμπουάν καθαρισμού χαλιών μοκετών, ταπετσαριών                                            
 

           

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Συμπυκνωμένο καθαρισμού χαλιών, μοκετών & ταπετσαριών. Αφαιρεί δύσκολους και επίμονους λεκέδες. 

Εξουδετερώνει επίσης, χαρίζοντας άρωμα καθαριότητας και φρεσκάδας. Περιέχει δραστικό συνδυασμό  

ενεργών ουσιών ελεγχόμενου αφρισμού ικανό να διασπείρει τους τοπικούς απομακρύνοντας τους με το 

ξέβγαλμα.  

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Εξαιρετικά αποτελεσματικό, άμεσα δραστικό σε 

δυσάρεστες οσμές και μικτούς λεκέδες 

 Ελεγχόμενου αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα.  

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: 

Προετοιμάζεται την επιφάνεια που θα καθαριστεί 

ώστε να μην έχει χνούδια και σκόνες. 
Χειρωνακτικός καθαρισμός 
1. Φτιάξτε διάλυμα με αραίωση 1:10 με νερό και 

διαβρέξτε την επιφάνεια που θέλετε να 

καθαρίσετε. 

2. Περάστε την επιφάνεια με βούρτσα ,σκούπα ή 

σφουγγάρι και τρίψτε καλά τα δύσκολα σημεία.  

3. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό. 

4. Αφήστε να στεγνώσει καλά.  

 
Καθαρισμός με πολυμηχάνημα (σκούπα) 

1. Φτιάξτε διάλυμα με αραίωση 5-10% του 

προϊόντος σε νερό (περίπου 50-100ml για κάθε 

λίτρο νερού) στον κάδο της σκούπας. 

2. Διαβρέξτε όλη την επιφάνεια με το έτοιμο 

διάλυμα.  

3. Τρίψτε στα δύσκολα σημεία αν χρειαστεί με 

βούρτσα ή σφουγγάρι.  

4. Χρήση της σκούπας ανάλογα με τον τύπο που 

διαθέτετε. 

 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: 

Δοκιμάστε σε μία άκρη του χαλιού λίγη ποσότητα 

και ξεβγάζετε με άσπρο πανί, ώστε να βεβαιωθείτε 

ότι τα χρώματα στο χαλί είναι ανεξίτηλα. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ/ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Πλήρεις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό και 

απόρριψη του προϊόντος, παρέχονται σε 

ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μορφή- Χρώμα Υγρό, διαυγές άχρωμο 

PH 10-11 

Οσμή  χαρακτηριστική του 

αρώματος και των 

συστατικών 

Συσκευασίες 500ml, 1Lt & 3Lt 

 

 

 

Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  

         Τ: 210 5722872 

F: 210 5786255 
E: info@newline.gr 
W: www.newline.gr 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες χρήσεως που περιέχει αυτό το τεχνικό φυλλάδιο (T.D.S.) είναι αποτέλεσμα της πολυετής έρευνας της εταιρείας, καθώς και της 

εφαρμογής του προϊόντος στη πράξη. Οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους 

είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και 

τις συνθήκες του έργου. Η εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον χρήστη σε περίπτωση αστοχίας.  
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