DRI-FOAM
Σαµπουάν για χαλιά & ταπετσαρίες

Περιγραφή
Ιδιαίτερα αποτελεσµατικό σαµπουάν υψηλής ποιότητας για τον καθαρισµό
χαλιών και ταπετσαριών. Έχει ευχάριστο άρωµα και είναι κατάλληλο για
χρήση σε µηχάνηµα καθαρισµού χαλιών ή για καθάρισµα µε βούρτσα.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήµατα
•
•
•
•
•
•
•

∆ηµιουργεί πλούσιο αφρό που καθαρίζει σε βάθος.
∆ιαλύει τις βρωµιές και δεν τους επιτρέπει να επικαθίσουν και πάλι στην
επιφάνεια.
Στεγνώνει αφήνοντας υπολείµµατα σκόνης που αφαιρούνται εύκολα µε
την ηλεκτρική σκούπα.
Περιέχει ουσίες που κάνουν τα χρώµατα πιο λαµπερά και αφήνουν τα
χαλιά και τις ταπετσαρίες καθαρά και λαµπερά.
∆εν αφήνει κολλώδη υπολείµµατα.
Κατάλληλο για όλα τα χαλιά µε ανεξίτηλα χρώµατα.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε όλα τα είδη µηχανηµάτων καθαρισµού
χαλιών.

Τρόπος χρήσης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:
∆ιαλύστε το σε αναλογία 1:10 µέρη σε ζεστό νερό (500ml ανά 5lt)
2 καπάκια ανά 5lt
Για πολύ βρώµικες επιφάνειες, διαλύστε 3 καπάκια ανά 5lt.
Καθαρίστε το χαλί ξεκινώντας από το σηµείο που βρίσκεται πιο µακριά από
την είσοδο. Αδειάστε σταδιακά το διάλυµα από το δοχείο του µηχανήµατος ή
ψεκάστε οµοιόµορφα το χαλί. ∆ηµιουργήστε πλούσιο αφρό καλύπτοντας
όλη την επιφάνεια απ’ όπου περνάει το µηχάνηµα. Αποφύγετε να βρέξετε
υπερβολικά το χαλί. Αφήστε το χαλί να στεγνώσει και σκουπίστε το µε την
ηλεκτρική σκούπα για να αποµακρύνετε τη βρωµιά και τα υπολείµµατα, αλλά
και για να ανασηκωθεί το πέλος.

ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ,
ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟΝ Ο∆ΗΓΟ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
ΧΑΛΙΩΝ ΤΗΣ EVANS

Σύνθεση
Περιέχει µίγµα ανιοντικών επιφανειοδραστικών
ουσιών, ουσιών τόνωσης των χρωµάτων,
αρωµατικής ουσίας και συντηρητικού.

Τυπικές πληροφορίες προϊόντος
Εµφάνιση:

∆ιαυγές υγρό

Οσµή:

Άρωµα λουλουδιών

Ειδικό βάρος (20oC):

1,018

Χρώµα:

Απαλό πορτοκαλί

pH – χωρίς αραίωση:

8,0

pH – αραίωση 1:10

7,8

∆ιάρκεια ζωής εφόσον δεν ανοιχθεί: Όχι λιγότερο
από 3 έτη

Συσκευασία
Συσκευασία:

Κωδικός
παραγγελίας

Μέγεθος
παλέτας

5lt

A023E

120x5lt

Αποθήκευση:
Αποθηκεύστε το στο αρχικό, σφραγισµένο
δοχείο και κρατήστε το µακριά από ακραίες
θερµοκρασίες.
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Bιοδιασπασιµότητα:
Όλες οι επιφανειοδραστικές ουσίες των προϊόντων Evans Vanodine
συµµορφώνονται µε τους τρέχοντες ευρωπαϊκούς κανονισµούς σχετικά µε τη
βιοδιασπασιµότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

∆ιασφάλιση ποιότητας
Το προϊόν αυτό κατασκευάζεται στο Η.Β. από την EVANS VANODINE
INTERNATIONAL PLC, το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας της οποίας έχει
καταχωριστεί στο
THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION
µε αριθµό µητρώου FM 09535

Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 0603
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ:
AYΛΙΣ ΑΕΒΕ
ΡΕΑΣ 14 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-5553050 ΦΑΞ: 210-5553141
E-mail: avlis-main@avlis.com.gr
ΑΡ.ΚΑΤΑΧ. ΓΧΚ.: 10367/0/2006
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