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Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.
• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar.
• Hako B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.
• Inlichtingenblad (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag 
   verkrijgbaar.

  

   

 

 

   
 
 
 
 

 

Productomschrijving Tapijtreinigingsmiddel.

Eigenschappen pH neutraal product voor reiniging van waterbestendige en kleurvaste
 soorten tapijt- en meubelstoffen.

Toepassingsgebied Carpofit is een neutraal reinigingsmiddel speciaal voor het reinigen
 van tapijt en meubelstoffen. Carpofit verwijdert op eenvoudige wijze 
 vet en vuil op waterbasis. Geschikt voor gebruik met sproeiextractie 
 en padmethode. Tevens geschikt als voorspraymiddel en vlek-
 verwijderaar.

Verdunning Sproeiextractie: 10 - 30 ml op 1 liter water (1 - 3% / 1:100 - 1:35)
 Padreiniging: 30 - 50 ml op 1 liter water (3 - 5% / 1:35 - 1:20) 
 Voorspray/vlekverwijderaar: 50 - 100 ml op 1 liter water (5 - 10% 
 / 1:20 - 1:10) Afhankelijk van de mate van vervuiling.

Gebruiksaanwijzing Voeg de juiste hoeveelheid product toe aan schoon, koud of hand-
 warm water. Sproeiextractie: vul de schoonwatertank met water en 
 voeg product toe, smeer de vuilwatertank in met Defoam, sproei-
 extraheer het tapijt of de meubelstof en zuig het gereinigde oppervlak
 nogmaals goed na. Padreiniging: vul een pompspray met water en
 voeg product toe. Spray het te reinigen oppervlak in met reinigings-
 oplossing en verwijder vuil en vocht met een klamvochtige bonnet
 pad. Voorspray/vlekverwijderaar: vul een pompsprayer met water 
 en voeg product toe, spray de looppaden en/of vlek in met reinigings- 
 oplossing. Laat dit enkele minuten intrekken en verwijder vuil en vocht
 met sproeiextractie machine of een witte absorberende (badstof) 
 handdoek.

Technische gegevens   
pH waarde onverdund Circa (7)
Geur Karakteristiek
Kleur Kleurloos
Dichtheid 1 g/ml

Besteleenheid 70001043 can 10 liter

Carpofit
Tapijtreiniging


