
APLICAȚII DE ÎNTREȚINERE A CURĂȚENIEI PROFESIONALE
CURAT.SIGUR.EFICIENT.

Carpet Freeze
SPRAY PENTRU INDEPARTAREA GUMEI

DE MESTECAT

Carpet Freeze permite o îndepărtare eficientă și temeinică a resturilor de guma

de mestecat si de ceara de pe toate tipurile de pardoseli și  textile. Carpet Freeze

este liber de CKW și CKW. Flaconul mic de 500ml permite o aplicare precisă și

selectivă pe locul afectat.

Suprafaţa de aplicare: Pentru toate suprafetele si pardoselile textile, perne,

piatră, lemn, gresie, scări și toate suprafețele rezistente la inghet.

 Performant: Indepărtarea temeinică a gumei de mestecat fără a afecta covorul

 Eficient: Nu lasă reziduuri lipicioase sau unsuroase.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE NOTE SPECIALE/ INFORMAȚII 

Verificati culoare covorului inainte de 

aplicare. Asigurati-va ca materialul 

covorului permite uscarea. 

Numai pentru uz profesional! 

Fișa cu date de securitate este disponibilă la 

cerere pentru utilizatorii profesioniști.  

SIGURANȚĂ 

Pentru informații detaliate cu privire la 

siguranță, vedeți eticheta produsului și fișa 

cu date de securitate.  

Recipient sub presiune: Extrem de 

inflamabil. Nu se va pulveriza pe o flacără 

deschisă sau o alta sursa de aprindere. A se 

păstra departe de surse de căldură / scântei / 

deschise flăcări / suprafețe încinse. Fumatul 

interzis.  

CONDIȚII DE DEPOZITARE 

Păstrați recipientul într-o cameră răcoroasă și 

bine ventilată. La temperaturi între 0 şi 

25°C. 
 

AMBALARE 

6 x 500 ml 

Valoare pH(1%)  6.5 – 7.5 
 

1. Verificați planul de igienă și 

eticheta produsului pentru informații 

detaliate de utilizare. 

2. A se purta echipament de protecție 

adecvat în timpul manipulării 

produsului. 

3. Asigurați-vă că guma de mestecat 

este complet uscata. Cu un cutit 

indepartati cu precauție din guma de 

mestecat. 

4. Pulverizati Carpet Freeze timp de 

câteva secunde de la o distanță de 3 

cm pe guma de mestecat până când 

este complet înghețata. 

5. Indepartati imediat guma cu o 

lingura sau cu partea din spate a 

cuțitului de pe podea / covor. 

6. Aspirați particulele libere cu 

aspiratorul. Pata inghetata va disparea 

in cateva minute. Curatati covorul și 

după aceea aspirați zona tratată. 
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