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PROFESJONALNE
DETERGENTY

ARKUSZ PRODUKTU

MOQUETTE BRIAN
Szampon z suchą pianą do wykładzin 
i dywanów

Uwagi ogólne 

MOQUETTE BRIAN stanowi koncentrat 
szamponu do dywanów i chodników, który 
wytwarza stabilną i obficie aktywną pianę 
oraz pozostawia suche i kruche 
pozostałości, które z łatwością można 
usunąć za pomocą odkurzacza. Piana 
MOQUETTE BRIAN jest bogata w składniki 
aktywne, które działają na głębokości 
usuwania brudu, wyciągając ją na 
powierzchnię i jednocześnie utrzymując ją w 
zawiesinie.
MOQUETTE BRIAN posiada doskonałe 
właściwości zmniejszające ponowne 
zabrudzenia dywanów, ponieważ zawiera 
specjalne żywice, które uniemożliwiają 
szybkie pojawienie się brudu na włóknach.
MOQUETTE BRIAN ma doskonałe 
właściwości odświeżające.

Zastosowanie

Sposób użycia
Aby dokonać właściwego czyszczenia wskazane 
jest, aby postępować zgodnie z następującym 
schematem:
- ostrożnie odkurzać dywan za pomocą 
odkurzacza lub trzepaczką do dywanów;
- na uporczywe plamy należy zastosować 
produkt PRESPOTTER (działając zgodnie z 
zaleceniami na jego etykiecie technicznej);
- chronić nogi mebli folią, taśmą klejącą, folią 
aluminiową lub używając innych folii 
ochronnych;
- rozcieńczyć MOQUETTE BRIAN 10% w wodzie 
(1 litr szamponu na 10 litrów wody);
- sprawdzić siłę koloru w ukrytym obszarze 
dywanu;
- zastosować nakładając szampon ręcznie, za 
pomocą pojedynczej szczotki lub maszyny 
szamponującej;
- unikać pozostawiania pojedynczej szczotki na 
mokrym dywanie po zakończeniu użytkowania;
- należy dbać o to, by nie zamoczyć dywanu 
wełnianego, podszytego jutą lub dywanu z 
gumy piankowej;
- odczekać do wyschnięcia;
- odkurzać za pomocą odkurzacza lub 
trzepaczką do dywanów skrystalizowane 
pozostałości brudu i pyłu;
- szczotkować dywan w kierunku przeciwnym 
do włosów, aby go wyprostować i podnieść.
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MOQUETTE BRIAN stosuje się do 
czyszczenia wykładzin i dywanów za 
pomocą szamponu.
Może to być wykonane ręcznie na małych 
obszarach dywanu, albo za pomocą 
maszyny obrotowej do dokładnego 
czyszczenia bardzo brudnych części 
dywanu lub wreszcie, za pomocą maszyny 
szamponującej do częstego użycia, przy 
średnio zabrudzonych dywanach, które nie 
mogą być zbyt często zwilżane (dywany 
wełniane, podszyte jutą lub dywany z gumy 
piankowej).
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               Dane techniczna 

SKŁAD anionowe środki powierzchniowo czynne, środki zapachowe, 
konserwanty, środki maskujące

STAN FIZYCZNY ciecz biała mętna
ZAPACH kwiatowy
CIĘŻAR WŁAŚCIWY 1,02
ODCZYN pH 9 ± 0,5 
pH W ROZTWORZE WODNYM 7 ± 0,5 
ROZPUSZCZALNOŚĆ całkowita
BIODEGRADACJA Wszystkie środki czyszczące powierzchnie całkowicie spełniają 

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

Dodatkowe informacje 

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO. 

4 karnistry - 5 l. 

12 butelek - 1 l. 

Niebezpieczeństwo - Powoduje poważne 
uszkodzenie oczu. Chroń oczy. W przypadku 
kontaktu z oczami: płukać przez kilka minut. 
Skonsultuj się z lekarzem.

Środki ochrony                               

Okulary ochronne 
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