
        
 
 
 

 

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ ПОВЪРХНОСТИ, 

ПОСРЕДСТВОМ РАЗЛИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ - ЧРЕЗ ШАМПОНИРАНЕ, ЕКСТРАКЦИОНЕН МЕТОД И 

ПОЧИСТВАНЕ В ДЪЛБОЧИНА 

 

 
 
 

 

СЪСТАВ: съдържа: под 5% анийонни ПАВ, сапуни, парфюм, стабилизатори. Други добавки: полимери, алкохол. рН~7.5 
ДЕЙСТВИЕ: Премахва напълно и в дълбочина дори силно наслоени замърсявания чрез съдържащите се активни 
вещества, разтварящи замърсявания и мазнини. ТR UNIVERSAL не оставя лепкави петна и предотвратява бъдещи 
замърсявания върху текстилното покритие. Не съдържа изсветляващи и избелващи вещества. РН неутрален. Понася 
се добре от кожата. Освежава цветовете на текстилните повърхности. Подходящ за всички видове почистващи 
машини на принципа на спрей-екстракция или шампониране. ТR UNIVERSAL се използва и при технологии на 
почистване в дълбочина. 
СФЕРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Подходящ за третиране на естествени и изкуствени текстилни материи от всякакъв вид, 
като килими, вискоза, коприна, полиамид, полиакрил, полиестер, полипропилен и др. Лесно се нанася върху велурени, 
тъкани и нетъкани текстилни повърхности. 
УПОТРЕБА: Преди третиране с ТR - UNIVERSAL почистете текстилната повърхност от груби замърсявания с помощта 
на прахосмукачка. 
На по-незабележим участък проверете устойчивостта на цветовете на третираната материя и дали тя позволява 
мокър начин на почистване. При наличие на подово отопление, то трябва да се изключи. Особено големи зацапвания 
или силно замърсени участъци на килима преди употреба на ТR - UNIVERSAL се напръскват с TANA FLECK-ЕХ top. 
1.Почистване чрез шампониране: Резервоара на почистващата машина се напълва с 10%- разтвор на ТR - 
UNIVERSAL (1:10, разреден с вода). За разреждане използвайте вода с нормална температура, да не се използва 
топла вода. Почистващата машина с шампонираща четка (потопете четката за 5 мин. преди да започнете работа) не 
трябва да бъде върху почистваната настилка докато не се образува пяната. Съветваме ви да използвате около 1 кв.м. 
„подготвителна” текстилна повърхност или др. покритие. Шампонирайте повърхността. Работете спазвайки упътването 
за употреба, препоръчано от производителя на почистващата машина.  
Да се избягва намокрянето на повърхността. При чувствителни спрямо вода повърхности работете с предварително 
готова пяна (за което са нужни специални машини), след което винаги на малки участъци със смукател за вода (или 
чрез устройство, работещо на принципа на екстракцията) веднага се изсмуква мръсната вече пяна. В случай, че 
повърхността не изглежда еднакво, възстановете предишното й състояние, докато е още мокра с помощта на четка. 
Оставете повърхността да съхне най-малко 8 часа, като през това време не ходете по нея. След изсъхване почистете с 
прахосмукачка. Участъците, които не могат да бъдат достигнати и почистени с машина обработете с груба четка и 
предварително готова пяна. 
2.Спрей-екстракция: резервоара на машината, работеща на принципа на спрей-екстакцията се напълва с 2%- разтвор 
на препарата (200 мл на 10л вода) и се следва упътването за работа дадено от производителя на почистващата 
машина. ТR - UNIVERSAL е подходящ за употреба във всички обичайно употребявани видове почистващи машини. 
При особено силно замърсени повърхности повторете почистването след определен интервал от време. При 
прекомерно образуване на пяна, добавете обезпеняващ препарат в резервоара с отпадната вода или в инжектора. 
Внимание: Обезпеняващият препарат не бива да попада в резервоара с почистващия разтвор или върху текстилната 
повърхност. Да не се ходи върху почистената настилка, докато изсъхне. 
3.Почистване на тъканите в дълбочина: Замърсената повърхност се напръсква с неразреден препарат или с 
разтвор 1:1 с помощта на пулверизатор до получаване на влажно покритие. След това повърхността се почиства 
равномерно с еднодискова машина и съответния текстилен почистващ пад за текстил. В зависимост от замърсяването 
почиствания пад трябва редовно да се обръща и подменя. Ако е необходимо веднага след почистването третирайте 
повърхността с прахосмукачка. 
ЕКОЛОГИЧНОСТ: Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Продукта е 
биологично разградим. При запитване ще получите подробна информация за влиянието на този продукт върху 
околната среда. 
ДРУГИ УКАЗАНИЯ: Изхвърлете опаковката само напълно празна на определените за това места. Чувствителен към 
ниски температури. Продуктът е предназначен за професионална употреба. 
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