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PROFESJONALNE
DETERGENTY

ARKUSZ PRODUKTU

AXIS
Detergent superaktywny dla maszyn 
natryskowych/ekstrakcyjnych

Uwagi ogólne 

AXIS jest superaktywnym detergentem, 
szybkim przy niskiej zawartości piany o 
średniej alkaiczności, do czyszczenia 
dywanów i wykładzin za pomocą maszyny 
natryskowo/ekstrakcyjnej.
AXIS dokładnie czyści, rozjaśnia kolory, a w 
powietrzu rozciąga się przyjemny zapach 
czystości, która pozostaje na długo.
AXIS nie powoduje tworzenia się powłok 
osadowych na maszynie 
natryskowo/ekstrakcyjnej.
AXIS nie pozostawia pozostałości na 
powierzchni tkanin, które mogą przyciągnąć 
nowy brud.
AXIS jest skuteczny wobec wszystkich 
rodzajów zanieczyszczeń, szybko wysycha i 
dlatego nadaje się do szybkiego czyszczenia 
z systemem „Bonnet Cleaning”.

Zastosowanie

Sposób użycia

MASZYNA 
WTRYSKOWO/EKSTRAKCYJNA:
Odkurzyć dywan/wykładzinę. Sprawdzić 
stabilność koloru poprzez próbę na 
niewidocznej części dywanu/wykładziny.
Na wstępnie przygotowaną powierzchnię 
rozpylić roztwór nad obszarami najbardziej 
brudnymi w stosunku 1: 3 - 1:4  wody. 
Rozcieńczyć 300 ml AXIS w 10 litrach wody. 
Rozprowadzić roztwór bez moczenia dywanu. 
Odkurzyć i wypłukać.

SYSTEM “BONNET CLEANING” NA 
SUCHO:
Pranie na sucho umożliwia szybkie 
czyszczenie bez zamoczeń na dywanie.
Rozpylać na dywanie roztwór rozcieńczony w 
wodzie z 10% AXIS.
Uruchomić maszynę o niskiej prędkości 
wyposażoną w bawełniane płyty, wcześniej 
zwilżoną wodą. System BONNET CLEANING 
umożliwia:
• ponowne użycie, w krótkim czasie, 
zabezpieczanej powierzchni;
• utrzymanie czystych dywanów w przedziale 
czasu pomiędzy dwoma dokładnymi 
czyszczeniami za pomocą maszyny 
natryskowo/ekstrakcyjnej;
• zmniejszenie częstotliwości dokładnego 
mycia za pomocą maszyny ekstrakcyjnej przy 
znacznej oszczędności czasu i energii pracy.

Należy zachować ostrożność na 
wełnianych wykładzinach, dywanach 
podszytych jutą oraz dywanach 
materiałowych położonych na 
drewnie.

St
r. 

1/
2

AXIS jest stosowany do czyszczenia 
wszystkich włókien syntetycznych, do 
powlekania tkanin, dywanów, chodników, 
gobeliny. 
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               Dane techniczne

SKŁAD niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, alkaliczne, 
rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, środki kompleksujące, 
wybielacze optyczne, esencje zapachowe, barwniki

STAN FIZYCZNY ciecz przeźroczysta żółta
ZAPACH kwiatowy
CIĘŻAR WŁAŚCIWY 0,98
AKTYWNOŚĆ 18%
ODCZYN pH 11 ± 0,4
pH W ROZTWORZE 10,5 ± 0,5 
ROZPUSZCZALNOŚĆ całkowita
BIODEGRADACJA wszystkie środki czyszczące powierzchnie całkowicie spełniają 

wymagania biodegradowalności tlenowej określone w załączniku III do 
rozporządzenia (IS) nr 648/2004

Dodatkowe informacje 
Uwaga - Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco 
na oczy. Nosić rękawice i okulary ochronne. 
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
W przypadku podrażnienia skóry lub oczu, zasięgnąć 
porady lekarza.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO. 

4 karnistry – 5 l.
12 butelek – 1 l.
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