
Koberce Suché čištění

Magic Roller set
pro intenzivní odstraňování
nečistot z koberců

RYCHLÉ JEDNODUCHÉ ÚČINNÉ

Návod k použití
1.

2.

3.

4.

Koberec důkladně vysajte pokud možno kartáčovým
vysavačem. Skvrny a silně znečištěná místa nasprejujte
předčističem Fresh-UP, ale příliš plochy nepromáčejte.

Prášek Carpetlife před použitím důkladně promíchejte.
Následně jím rovnoměrně posypte koberec a pomocí kartáče
Magic Roller prášek v příčném a podélném směru vmasírujte
do koberce. Na kartáč příliš netlačte.

Asi po 1 hodině prášek s navázanou nečistotou vysajte
vysavačem. Během čištění zůstává koberec neustále pochozí.

U velmi silného znečištění postup případně zopakujte.
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textilní kartáč MAGIC ROLLER

teleskopická tyč

předčistič FRESH-UP 500ml

prášek CARPETLIFE 1kg

FRESH-UP
Osvěžuje koberec čerstvou
Fresh-Up vůní. Rozpouští
nečistoty a skvrny, je ideálním
předčističem při suchém
extrakčním čištění. Vhodný
pro čištění padem
z mikrovlákna.

Balení: 500 ml

Spotřeba: 500 ml = 50 m2

CARPETLIFE
– prášek
Hrubý čistící granulát na koberce
s vynikající schopností
rozpouštět nečistoty. Podlaha
může být kdykoliv během čištění
používána. Díky optimalizované
velikosti zrna téměř žádná
tvorba prachu.

Balení: 1 kg / 10 kg

Spotřeba: 1 kg = 15 m2

Upozornění
Magic Roller má dva typy kartáčů:

pro koberce s vláknem citlivým
na mechanické zatížení. pro všechny
koberce odolné mechanickému zatížení.

Magic Roller je vhodný na koberce ze syntetických
vláken v nízké smyčce a střiži do 10 mm.
Použití na konkrétní typ
vlněného koberce je nezbytné
vždy vyzkoušet. Nehodí se
pro hrubé smyčky, vpichované
koberce, Shaggy a koberce
z přírodních vláken.

Bílý (měkký)
Černý (tvrdý)



Tabulka odstraňování skvrn z koberců

Odstraňovače skvrn ze syntetických vláken

Pravidla pro odstraňování skvrn

Návod pro účinné odstranění skvrn

FLECK WEG FLECKENSPRAY R

Skvrny odstraňte ihned. Čím dříve k odstranění skvrn přistoupíte, tím úspěšnější bude výsledek.

Skvrny zásadně odstraňujte od okraje ke středu, tím se zamezí jejich rozšíření a rozmazávání.

Nikdy nedřete koberec tlakem. Dřením může vzniknout zfilcování. Postupujte v klidu a trpělivě. Hektika
může vést ke zhoršení znečištění nebo také k poškození materiálu.

Používejte zásadně vhodné odstraňovače skvrn. Domácí prostředky jako mazlavé nebo neutrální mýdlo,
čističe na nádobí nebo okna, salmiakové soli nebo terpentýn mohou způsobit nevratné poškození vlákna
nebo silné znovuznečištění ošetřeného místa.

Tekutiny nejprve savým hadrem odtupujte, volně ležící nečistoty vysajte.

Skvrnu identifikujte podle tabulky a pro odstranění zvolte doporučený odstraňovač.

Před použitím vyzkoušejte odolnost barev a čištěného materiálu odstraňovačem skvrn na nenápadném
místě.

Odstraňovač skvrn nastříkejte na čistý, savý hadřík, který nepouští vlákna a skvrnu odtupováním
odstraňte od kraje do středu. Zde se uplatní speciální účinné hadry z mikrovláken. Nikdy nedřete
ošetřovanou plochu tlakem.

Rozpuštěné substance ze skvrny čistou a suchou stranou hadříku nebo jiným savým materiálem
odtupujte.

U velmi odolných skvrn postup popř. zopakujte.

Na závěr místo přečistěte čistou vodou a odtupujte dosucha. Popř. pro vysušení zbytkové vlhkosti
položte na místo suchý hadřík a zatěžte jej.
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Barevné tužky, bílé víno, čaj, červené víno, hořčice, chilli, inkoust, kakao,
kari, káva, likér, maggi, makeup, margarín, mléčné produkty, moč, oční
stíny, omáčka, rez, růž, smetana, sója, vejce, voskovky, zelenina, zmrzlina

studená
voda

teplá
voda

popř.Majonéza, máslo, rtěnka, tuk

Dehet, fix, krém na boty, kuličkové pero, lak, lepidla (zbytky), olej,
permanentní popisovač, pryskyřice, razítková barva, vosk na parkety

Campari, cola, dětská výživa, krev, ovoce

Cukr, čokoláda, kečup, limonáda, marmeláda, med, ovocné šťávy, pivo

1. krok 2. krok FLECK WEG&

FLECKENSPRAY R
Odstraňovač skvrn na bázi
vysoce účinných aktivních látek
odstraňuje odolné nečistoty
jako žvýkačky, olej, tuky, asfalt,
lepidla, barvy apod.

Balení: 200 ml

Odstraňovač vodou rozpustných
i nerozpustných skvrn. Působí
aktivním kyslíkem také proti
barevně intenzivním skvrnám jako
červené víno, káva, čaj apod.
Odstraňuje rýhy od gumy,
gumových podpatků, fixů apod.

Balení: 100 ml / 400 ml

Odstraňování skvrnKoberce


