
OPIS WYROBU
CARP POLI jest szamponem zalecanym do bieżącego czyszczenia wykładzin, dywanów oraz tekstylnej tapicerki, przy pomocy maszyn 
do szamponowania i maszyn jednotarczowych ze szczotką lub padem do szamponowania. Produkt również sprawdza się w 
przypadku ręcznego czyszczenia.
CARP POLI jest skoncentrowanym wodnym roztworem detergentów, rozpuszczalników i sorbenta w postaci krzemionki. Roztwory 
użytkowe generują duże ilości trwałej i gęstej piany, która wykazuje doskonałe właściwości czyszczące.  Po naniesieniu piana 
penetruje powierzchniową, zabrudzoną warstwę wykładziny, odspajając brud od włókien tworząc aglomeraty łatwe do usunięcia po 
wyschnięciu przy pomocy odkurzacza.  Zaletą takiego czyszczenia jest niskie przemaczania wykładziny. 
Niskie przemaczanie skraca okres suszenia, a tym samym ułatwia gospodarowanie obiektami.

ZALETY:
● Wysoka pianotwórczość
● Dobra skuteczność usuwania brudu pigmentowego
● Brak agresywności w stosunku do włókien
● Przyjemny zapach

SPOSÓB UŻYCIA*

Powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia należy dokładnie odkurzyć. W zależności od stopnia zabrudzenia przygotować roztwór 
roboczy  6,7% - 10% (666 - 1000ml środka na 10L wody).
Zbiornik maszyny napełnić przygotowanym roztworem, wyczyścić powierzchnię wykładziny, a następnie odessać wytworzoną pianę 
odkurzaczem wodnym. Korzystne jest po wyschnięciu wykładziny ponownie ją odkurzyć z resztek detergentów.

UWAGA! Przed użyciem sprawdzić w miejscu niewidocznym trwałość kolorów.

DANE TECHNICZNE
Wygląd...............................niskolepka opalizująca ciecz
Zapach................................przyjemny, kwiatowy
Gęstość w 200C [g/cm³]......1,02
pH koncentratu…….........9,5

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się 
pod opiekę lekarza.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez 
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

PRZECHOWYWANIE
Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5 °C do +25 °C, 
z dala od źródeł otwartego ognia, 24 miesiące od daty produkcji.

*w przypadku wystąpienia wątpliwości jak używać produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym LAKMA PROFESSIONAL
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tel./fax 32 43 53 188
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