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MARKA PRIMACOL® PROFESSIONAL  

PRODKUT Czysty dywan 

 

Profesjonalny środek do czyszczenia 

dywanów, wykładzin oraz tapicerek 

 

 Czyści i impregnuje 

 Usuwa przykre zapachy 

 Do włókien naturalnych i 

syntetycznych 

 

POJEMNOŚĆ 0,575l 

WŁAŚCIWOŚCI Środek Czysty dywan jest przeznaczony do czyszczenia dywanów, wykładzin, tapicerek 

samochodowych, obić, tkanin dekoracyjnych z materiałów naturalnych (wełny, bawełny) jak 

i sztucznych. Preparat doskonale usuwa zanieczyszczenia takie jak: tłuszcz, plamy z kawy, 

herbaty, wina, resztek jedzenia, sosów. Preparat doskonale impregnuje włókna materiałów, 

zabezpieczając je przed kolejnym zabrudzeniem. Środek pozwala usunąć przykre zapachy. 

 

SPOSÓB UŻYCIA Uwaga!  Przed dokonaniem czyszczenia dywanów czy tapicerki należy przeprowadzić test na 

małej powierzchni, aby upewnić się czy środek jej nie odbarwi. 

Środek stosować w postaci nierozcieńczonej. Przesunąć czerwoną blokadę bezpieczeństwa w 

dół. Obficie rozpylić preparat na trudne plamy i pozostawić na kilka minut. Czyścić za pomocą 

wilgotnej gąbki lub ściereczki aż do powstania piany. Powstałą pianę pozostawić do 

wyschnięcia, a następnie odkurzyć. Po użyciu środka przesunąć blokadę do pozycji 

wyjściowej. Zużycie preparatu zależy od intensywności zabrudzeń oraz typu zastosowania. 

 

SKŁADOWANIE W szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temp. 5–30oC, w suchym miejscu. Nie 

wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

 

BEZPIECZEŃSTWO Produkt wodny - niepalny. Nie klasyfikowany jako niebezpieczny. Nie zawiera szkodliwych 

substancji lotnych (VOC). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt należy 

przechowywać pod zamknięciem. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki 

produktu. Zawiera < 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycja 

zapachowa (w tym benzyl salicylat). Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-

onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.  

DANE TECHNICZNE 

 

Zapach Łagodny, charakterystyczny  Postać, 

kolor 

Ciecz/ bezbarwny do lekko 

żółtego 

 

pH 7,0-8,0 Gęstość  ok. 1,0 g/ cm3 

  



CZYSTY DYWAN 

KARTA TECHNICZNA 

DATA AKTUALIZACJI: 16.02.2018 

 
 

Unicell Poland Sp. z o.o., ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków, Polska, tel. +48 (85) 7336641, fax. +48 (85) 71 86 862 

 
 

INFORMACJE 

PRAWNE 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 


