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MOQUETTE BRIAN
Шампунь для килимів з 
сухою піною

MOQUETTE BRIAN – це концентрований
шампунь, спеціально розроблений для
всіх типів килимів.
Активні інгредієнти MOQUETTE BRIAN
проникають в волокна, а його густа і
дуже стійка піна втягує в себе часточки
бруду. Після висихання, піна
перетворюється на нелипкий порошок,
який легко зібрати пилососом.

MOQUETTE BRIAN містить спеціальні
смоли, які дозволяють уникнути
швидкого повторного осадження бруду
на протязі волокон, і допомагає запобігти
повторному забрудненню килимів.

MOQUETTE BRIAN має ефект активного
усунення запаху.

Для того, щоб правильно підготувати
шампунь, дотримуйтесь наступного плану:

• ретельно пропилососити килим;
• стійкі плями слід попередньо обробити
за допомогою FUNBALL (дотримуйтесь
інструкцій вказаних у специфікації);
• захистіть ніжки меблів пластмасовими
листами, клейкими стрічками, алюмінієм,
фольгою або іншими захисними плівками;
• розчиніть MOQUETTE BRIAN до
концентрації 10% водою (1 літр шампуню
на 10 літрів води);
• перевірте стійкість кольору килима на
прихованій ділянці;
• нанесіть розчин вручну, однодисковою
машиною для чищення або пристроєм для
чищення килимів шампунем;
• не залишайте мокру однодискову
машину для чищення на килимі після
використання;
• у випадку чищення вовняного,
джутового або поролонового килима не
слід його надмірно змочувати;
• зачекайте до повного висихання;
• пропилососьте кристалізовану піну і
залишки бруду;
• чистіть килим в напрямку, протилежному
до волокон

MOQUETTE BRIAN призначений для
чищення килимів системою збивання
шампуню вручну або за допомогою
пристрою для чищення килимів
шампунем. Його також можна
застосовувати разом із однодисковою
машиною для чищення для глибоко
чищення килимів.

Інструкції щодо застосуванняЗагальний опис 
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MOQUETTE BRIAN
Специфікації 

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ Неіоногенні поверхнево-активні речовини, ароматозитори, консерванти,
ізолюючі речовини

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД Мутна біла рідина
ЗАПАХ Квітковий
ЩІЛЬНІСТЬ 1,02
рН у чистому вигляді 9 ± 0,5
рН у розведеному
вигляді

7 ± 0,5

РОЗЧИННІСТЬ У ВОДІ Повна
БІОРОЗПАД Поверхнево-активні речовини, що містяться в цьому засобі, відповідають

критеріям розпаду, викладеним у Постанові (ЕС) № 648/2004 про миючі
засоби.

ЛИШЕ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО
ВИКОРИСТАННЯ

4 каністри по 5 літрів

12 пляшок по 1 літру

Небезпека: Викликає серйозне
пошкодження очей. Одягайте захисні
рукавички та захисні окуляри. У ВИПАДКУ
ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно
промивайте очі водою протягом декількох
хвилин. Якщо є контактні лінзи, та їх легко
зняти, зніміть їх. Промийте очі ще раз.
Негайно зверніться до лікаря.

Захисні окуляри 
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Додаткова інформація Захисний одяг


