
SISTEM DE SPALARE A TEXTILELOR LICHID ECOLAB 

CURAT. SIGUR. EFICIENT. 

Carpet B 
Soluție pentru îndepartarea petelor 
Carpet B este o soluție sigură de îndepărtare a petelor dificile precum cele de ulei, 

grăsime, creioane colorate, cremă de pantofi, unt, smântână, ceară de parchet, 

smoală. Carpet B îndepărtează rapid petele adânc impregnate în material. Eliminarea 

petelor de pe textile face parte dintr-un program zilnic de întreținere. Carpet B 

protejează textilele împotriva reapariției petelor și astfel oferă un efect vizual 

impecabil care persistă. 

Zona de aplicare: Se folosește pentru îndepărtarea petelor de ulei și grăsime de pe 

toate tipurile de covoare. 

 

• Curat: Prin eliminarea petelor de ulei și grasime permite  recondiționarea unui 

imapct vizual impecabil. 

• Sigur: Aplicare sigură și precisă datorită sticlei cu forma ergonomică.  

• Eficient: Adecvat curățeniei zilnice de întreținere. Permite eliminarea rapidă și 

fără dificultate a petelor. 

 

 

  

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGURANȚĂ 

Pentru instrucțiuni suplimentare 

referitoare la siguranță, consultați 

eticheta produsului și fișa cu date 

de securitate. 

 

AMBALARE 

6 x 500 ml 

CONDIȚII DE DEPOZITARE 
Depozitați între 0 si 30 °C numai 
în 
recipientul original închis. 
pH:7 
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1. Verificați planul de igienă și eticheta 

produsului pentru informații detaliate de 

utilizare. 

2. Purtați echipament de protecție atunci 

când utilizați  produsul. 

3. Aplicați Carpet B direct pe pată. 

4. Aspirați suprafața de la exterior la 

interior 

 cu o lavetă absorbantă și incoloră. 

 5. Aspirați zona tratată. 

 

SISTEME DE CURĂȚENIE PROFESIONALE 

CURAT.SIGUR.EFICIENT. 

NOTE SPECIALE/ 

INFORMAȚII 

Verificați rezistența și 

compatibilitatea cu materialul 

într-un colț ascuns înainte de a 

incepe curățarea. 

Numai pentru uz profesional! 


