TR-UNIVERSAL
Universele vezeldiepe tapijtreiniging
voor shamponeer- en sproei-extractie methodes

Samenstelling :
Anionische oppervlakte- actieve bestanddelen (<5%), bewaarmiddelen, polymeer,
alcohol en parfum.
pH : +/- 7,5.

Eigenschappen :
Dankzij zijn ontvlekkende en ontvettende
bestanddelen verwijdert TR-UNIVERSAL
zelfs hardnekkige vlekken tot diep in de
vezels. Laat geen kleverige resten na en
vertraagt de herbevuiling. Bevat geen
optisch azuur of bleekmiddel. Is pHneutraal. Huidvriendelijk. Toepasbaar met
alle shamponeer- en sproei-extractie
methodes.

Toepassingsgebied :
Op alle natuurlijke en synthetische vezels :
tapijten en textiel in wol, katoen, viscose,
zijde, polyamide, polyacryl, polyester,
polypropyleen... Probleemloos op vloerbedekking in velours en bouclé toepasbaar.

Toepassing / dosering :
Shampoo : TR-UNIVERSAL verdunnen met
koud water in een verhouding van 1 : 10 en
de oplossing in de watertank van de
shamponeermachine doen. Absoluut géén
warm water gebruiken. De borstels van de

machine allereerst 5 minuten in water laten
inweken zodat ze zachter worden. Op een
apart stuk (demo-) vloerbedekking of een
harde vloer laten proefdraaien tot de
borstels met schuim verzadigd zijn.
Shamponeren volgens de voorschriften van
de machinefabrikant. Vermijden dat de
vloerbekleding te nat wordt. Op tapijten,
die gevoelig zijn voor vocht, met
droogschuim werken (dit verlangt
aangepast materiaal). Het vuile schuim
onmiddellijk
opzuigen
met
een
waterzuiger. Indien het tapijt er
onregelmatig uitziet, met de borstels
gladmaken terwijl het nog vochtig is. Het
tapijt gedurende minstens 8 uur laten
drogen zonder eraan te komen. Na het
drogen
de
zachte
vloerbekleding
nabehandelen met de borstelstofzuiger. Op
plaatsen die voor de machine onbereikbaar
zijn met de handschrobber werken.
Sproei-extractie : TR-UNIVERSAL verdunnen tot 2 % (200 ml voor 10L water) en in
de watertank van de machine doen.
Volgens de voorschriften van de
machinefabrikant werken. In geval van
zware vervuiling, kleine oppervlakken per
keer bewerken en de behandeling
eventueel herhalen. In geval van te grote
schuimvorming een anti-schuim-middel in

Werner & Mertz Benelux sa-nv - Drève Richelle 161K • B-1410 Waterloo
Tel.: 32 (0)2 352.04.00 - Fax : 32 (0)2 351.08.60
Werner & Mertz Benelux nv - Stationsweg 45 • NL-3331 LR Zwijndrecht
Tel.: 31 (0)78 619.11.22 - Fax : 31 (0)78 619.77.66

het vuil-waterreservoir gebruiken. Let erop
dat het anti-schuim-middel niet in de tank
met de reinigingsoplossing komt. Niet op
het tapijt lopen terwijl het aan het drogen
is. Na gebruik de sproeikoppen van de
machine goed spoelen.

Bescherming van het milieu :
Dit product beantwoordt aan de
milieubeschermingswet inzake waspoeders
en reinigingsmiddelen alsmede aan de
productienormen die daaruit voortvloeien.
De oppervlakte-actieve stoffen zijn voor ten
minste 90% biologisch afbreekbaar.
Uitsluitend volledig lege verpakkingen in
een speciale collector verzamelen.
Dit product is bestemd voor professioneel
gebruik.
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