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textíliák
Termékeink nem tartalmaznak fehérítő komponenseket 

és optikai fehérítőket, így biztonságosan használható 

bármilyen textílián. A tisztítószerek tökéletesen 

távolítják el a szennyeződéseket és foltokat a 

szőnyegekről, padlószőnyegekről, kárpitokról, 

matracokról és egyéb szövetekről.



Clinex Anti-Spot 

Clinex Textile Foam 

Clinex Textile SHP
Folteltávolító

Pianka do tapicerki

Szőnyeg és kárpittisztító sampon

KTM 250ml - 77-613

KTM 1L - 77-184
5L - 77-185

KTM 1L - 77-614

8

8

Clinex Textile EXT
Szőnyeg- és kárpittisztítószer

12

KTM 1L - 77-190
5L - 77-191

ÚJ, TOVÁBBFEJLESZTETT
FORMULA
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Nagyon hatékony tisztítószer kitűnő  folteltávolító. 
Közvetlen a foltra permetezve képes a vízben 
nem oldódó szennyeződéseket is eltűntetni. 
A rágógumit, ragasztót, szurkot és bitument, 
nyomtató- és pecsétfestéket, és a gyertyaviaszt  
is   hatékonyan  távolítja el.  Használatával a 
matricamaradványok és természetes gyanta is 
könnyedén eltávolítható.
Felhasználási javaslat:
Makacs  foltok  eltávolítására  szőnyegekből, 
természetes és mesterséges textíliákból, 
kárpitokból.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó.  Permetezze a 
tisztítani kívánt területre és hagyja hatni, végül 
egy nedvszívó törlővel itassa fel. Szükség 
esetén ismételje meg a folyamatot.
A rágógumit távolítsa el egy spatulával. 
Használat előtt próbálja ki a terméket egy 
kevésbé látható felületen.

A kárpittisztító hab használata késlelteti a 
szennyeződések lerakódását, felfrissíti a kárpit 
eredeti színét. 
Felhasználási javaslat:
Kárpit és kárpitozott felületek tisztítására.
Használati útmutató:
Permetezze  a tisztítandó felületre kb. 20 cm 
távolságból. Hagyja hatni egy pár másodpercig, 
majd tisztítsa le egy kefével vagy szivaccsal. 
Öblítést nem igényel. 
Használat  előtt  próbálja  ki  a terméket egy  
kevésbé látható felületen.

Professzionális sampon szőnyegek és 
kárpitozott felületek takarítására. Aktív habot 
képez, mely fellazítja a szennyeződéseket 
és az így könnyen kiporszívózhatóvá válik. 
Antisztatikus hatású összetevőket tartalmaz, 
mely puhává és lággyá varázsolja a megtisztított 
kárpitot. 
Felhasználási javaslat:
Szőnyegek, természetes és mesterséges 
textília, kárpit tisztítószer kézi és gépi tisztításra.
Használati útmutató:
Alaposan porszívózza ki a kárpitot. Hígítsa fel 
a terméket. Javasolt hígítási arány: 20-50 ml 
termék/ 1 L víz. Használat előtt próbálja ki a 
terméket egy kevésbé látható területen. Ehhez 
használjon fehér, szintetikus ruhát. 
 - Kézi tisztítás esetén: 
Hígítás után a habot vigye fel a tisztítandó 
felületre, majd porszívózza ki nedves 
porszívóval.  
 - Gép tisztítás esetén: 
Várjon addig, amíg a gépben hab képződik, 
ezuán kezdjen el tisztítani.  

Professzionális készítmény szőnyegek, 
kárpitok és autókárpitok tisztítására. Kiváló 
tulajdonságainak köszönhetően hatékonyan 
távolítja el a szennyeződéseket és foltokat a 
szövetek mélyebb rétegeiből is. A készítmény a 
tisztításon kívül zsíroldó hatású is, meggátolja a 
további szennyeződések lerakódását a kárpiton. 
Feléleszti, élénkebbé változtatja a színeket. 
Hideg és kemény víz használata esetén is 
megtartja kiváló tulajdonságait.
Felhasználási javaslat:  
Kárpitok és szőnyegek száraz takarítása, 
porszívózása ill. mosóberendezéssel vagy 
kézzel történő takarítása során ideális.
Használati utasítás: 
A készítményt 1:5 vagy 1:10 arányban 
hígítsa vízzel, a szennyeződés mértékének 
függvényében. Ne használja a készítményt 
bőrkárpitokon. 
Használat  előtt  próbálja  ki  a terméket egy  
kevésbé látható felületen.


