
E                  dorinta dumneavoastra !

 

 (XCT) este un detergent concentrat destinat pentru 

curățarea tapițeriei , mochetei și a altor suprafețe textile din interiorul automobilelor, 
îndepărtând majoritatea petelor (grăsimi, ulei, urme de nicotină, etc) și mirosurilor 

neplăcute.  Produsul se poate folosi și pentru curățarea diferitelor suprafețe textile 

din interiorul locuințelor (covoare și mochete din lână , bumbac și sintetice; stofe 

pentru mobilă, etc) .

X-PRIMA®Curăţare Tapiţerie
Detergent pentru curățarea suprafețelor textile

   »   Acționează în profunzime;
        »     Asigură uscarea rapidă.  

X-PRIMA®Curăţare Tapiţerie

 Proprietăţi tipice:
Aspect: Lichid limpede, omogen
Culoare: Slab gălbui
Densitate la 20°C, g/cm³ : 1,05-1,10 
pH: 10,00 – 12,00

Durata de depozitare:
Produsul îşi conservă proprietăţile 36 luni cu condiţia 
păstrării în ambalajul original etanş.

Ambalare: 
• Flacon 1 l.
• Canistre de 5 l, 20 l.

 Important:
Informaţiile prezentate în acest document reflectă nivelul experienţei şi cunoştinţelor noastre în domeniu. Pentru o mai bună conformare a 
produsului la nevoile dumneavoastră, vă recomandăm realizarea unor teste înainte de utilizarea efectivă a produsului. 

 Avantaje: 
• Curăță în profunzime suprafețele textile, îndepărtând murdăria dintre fibre; 
•  Asigură suprafețelor tratate o igienă totală și o împrospătare a mirosului;
•  Datorită capacității de spumare reduse, este pretabilă folosirea în sistemele de spălare sub presiune;
•  Asigură uscarea ulterioară rapidă, suprafața neîmbibându-se excesiv cu apă.

Mod de utilizare: 
Înainte de curătare se aspiră suprafața ce urmează a fi tratată pentru adsorbirea murdăriei superficiale. 
Fiind o formulă concentrată, produsul se va utiliza diluat cu apă în raport 1:10-1:50 (100 ml XCT la 1-5 l apă), funcție de gradul 
de murdărire al suprafeței textile. Verificați compatibilitatea, testând produsul înainte de utilizare pe o suprafață mică şi puțin 
vizibilă. Produsul poate fi utilizat ulterior prin spălare manuală sau cu ajutorul mașinilor automate de spălare . Conține agenți 
tensioactivi cu spumare redusă, fiind indicată folosirea pentru sistemele de spălare sub presiune.
Spălarea manuală: Aplicați produsul prin pulverizare pe suprafețe mici. Lăsați să acționeze cca 2 minute. Frecați cu o perie 
moale sau cu un burete. Stergeți cu o cârpă umedă, bine stoarsă,  pentru îndepărtarea murdăriei.
Nu necesită clătire ulterioră. Lăsați să se usuce. Pentru petele dificile repetați până la curățarea completă.
Pentru un rezultat optim se recomandă aspirarea ulterioară după uscare.

Marcaj:

Informaţii privind securitatea :

Consultaţi Fişa Tehnică de Securitate a produsului, pusă la 

dispozitie de Producător, ce oferă informaţii referitoare la 

cerinţele legate de depozitare, de siguranţă şi manipulare 

precum şi cele ce decurg din reglementările locale în 

domeniul sănătăţii şi siguranţei.
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