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SANEGO CAR FRESH                                          
            Preparta do prania tekstylnej tapicerki samochodowej i obić meblowych, 
                                                       wykładzin dywanowych  
  

Przed użyciem: zapoznaj się z Kartą Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. 
 
Przeznaczenie;.  
Alkaliczny, nisko pieniący, uniwersalny 
preparat myjący o delikatnym/ świeżym 
zapachu przeznaczony do czyszczenia 
tekstylnej tapicerki samochodowej i 
wykładzin dywanowych o trwałych 
kolorach z użyciem ekstrakcyjnych 
maszyn czyszczących. Doskonale 
rozpuszcza oleje, tłuszcze, sadzę, 
cząsteczki brudu. Jest wysoko 
skoncentrowany i oszczędny, a 
jednocześnie skuteczny nawet w niskiej 
koncentracji. Wyśmienicie nadaję się do codziennego 
użytku w hotelach, restauracjach, firmach cateringowych, 
biurach, magazynach, korytarzach itp.  pojazdu.  
Pozostawia świeży zapach, w uzupełnieniu, zmiękczaczy 
włókienniczych.  
  
Zalecane stężnia roztworów roboczych: 
W zależnosci od wrażliwosci powierzchni, stopnia i 
charakteru zanieczyszczenia oraz zastosowanej 
techniki czyszczenia od 5-10% tj. 
ca. 0,5-1 l /10 l wody.                                                             
 

 
 
Uwaga: upewnij się że czyszczone powierzchnie są odporne na 
działanie preparatu. W przypadku wątpliwości zrób test 
odporności powierzchni na działanie preparatu. Nie stosuj 
preparatu w na powierzchniach silnie rozgrzanych. Przed 
użyciem schłodzić powierzchnię. 
 
 
 
 

Cechy produktu: 
Nie zawiera zwiazków fosforu i AFE 
Nie zawiera rozpuszczalników 
Biodegradalny do 90% 
Szybko działajacy zgodnie z metoda II IVL 
Opakowania zatwierdzone przez UN 
  
Oznaczenie  
Nie posiada określenia niebezpieczeństwa: 
 
Zawiera: 5-15% niejonowych zwiazków 
powierzchniowo czynnych, <5% amfoterycznych 
zwiazków powierzchniowo czynnych, <5% NTA, <5% 
kationowych zwiazków powierzchniowo czynnych 
Dane techniczne:    
pH 11,5 
ciecz koloru  bezbarwny o świeżym zapachu. 
 
Opakowania: 
 12x1 l    Nr:art 1512         
 
Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji; 
  
Wskazania dodatkowe: 
Opakowanie po zużytym produkcie po odpowiednim 
oczyszczeniu może być stosowane ponownie. W 
przypadku opakowań których nie można wyczyścić 
należy je zutylizować w licencjonowanym zakładzie 
utylizacji odpadów. Dalsze informacje  
podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje 
zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej wiedzy i 
doświadczeniu,  
właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. 
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania 
odpowiednich przepisów prawa. Producent nie przyjmuje 
na siebie odpowiedzialności ze straty spowodowane  
niezgodnym z przeznaczeniem 
stosowaniem preparatu 

 


