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DETERGENT CONCENTRAT, FĂRĂ SPUMĂ, 
PENTRU APARATE DE  SPĂLAT CU INJECŢIE-EXTRACŢIE 

 
 

 DESCRIERE 
  
CLEANER NF este un detergent concentrat, fără spumă, igienizant, 
parfumat, ideal pentru spălarea mecanică sau manuală a mochetelor, a 
covoarelor, a tapiţeriei de orice tip (naturală sau sintetică) şi în general a 
suprafeţelor textile lavabile, cu aplicare prin metoda injecţie-extracţie. 
CLEANER NF conţine tenside cu acţiune intensivă şi spumare redusă, 
care permite o curăţare profundă a fibrelor textile din covoare şi 
mochete. Îndepărtează repede şi cu uşurinţă petele, murdăria grasă, 
murdăria de pe stradă etc. Curăţă în profunzime, eliminând chiar şi 
murdăria organică şi anorganică rezistentă, respectând fibrele şi 
ţesăturile. Reîmprospătează culorile vechi şi are efect antistatic. 
Protejează ţesătura de murdărire după acţionare şi nu necesită  clătire. 
CLEANER NF este potrivit pentru toate tipurile de aparate de spălat cu 
injecţie-extracţie. 

 

 

 

  
 DOMENII DE APLICARE 
  
SPAŢII PUBLICE, TRANSPORTURI, INDUSTRIE ETC. 

  
 INDICAÞII DE UTILIZARE 
  
ATENȚIE: Înainte de prima utilizare, recomandăm verificarea compatibilității produsului pe o porțiune 
restrânsă a suprafeței de curățat. Înmuiaţi o lavetă de curăţenie în soluţia diluată şi frecaţi o porţiune 
mică din covor/mochetă. Dacă culoarea covorului/mochetei rămâne pe lavetă, nu este recomandată 
folosirea soluţiei pe suprafaţa respectivă. 
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Înainte de spălare, aspiraţi întreaga suprafaţă cu aspiratorul de praf. Se introduce soluţia în rezervorul 
aspiratorului cu injecţie-extracţie, diluată în funcţie de gradul de murdărire. 
Aplicaţi soluţia cu ajutorul unei maşini profesionale cu injecţie-extracţie. Aplicaţi soluţia mai întâi pe 
porţiunile foarte murdare (pete), după care aplicaţi soluţia cu adaptorul maşinii în mod uniform şi în 
straturi suprapuse peste toată suprafaţa. 
Covorul/mocheta nu trebuie frecat/ă, utilizaţi lancea de injecţie-extracţie cu o mişcare lentă. Extrageţi 
lichid cât de mult puteţi. Lăsaţi covorul/mocheta să se usuce complet înainte de a pune la loc mobilierul. 

  
 DOZAJ 
  
Se diluează produsul în raport de 1:10-25 (10%-4%) părți de apă, în funcție de tipul și de gradul de 
murdărire. În cazul petelor dificile, produsul se folosește ca atare (nediluat). 

  
 CONSUM 
  
Consumul de detergent se modifică în funcție de gradul de murdărire a suprafeței, temperatura 
mediului înconjurător, modul de aplicare etc. Datele privind diluția și consumul sunt orientative şi 
trebuie consolidate prin aplicare practică. Recomandăm utilizatorilor produsului să stabilească exact 
cantitatea optimă pentru o utilizare eficientă. 

  
 OBSERVAÞII 
  
Chiar dacă au la bază experiența noastră în domeniu, informațiile tehnice descrise în această fișă sunt 
orientative şi trebuie consolidate prin aplicare practică. În concluzie, recomandăm utilizatorilor 
produsului, să stabilească dacă întrebuințarea acestuia este indicată, asumându-și orice responsabilitate 
ca urmare a utilizării produsului. 

  
 AVANTAJE 
  

 Concentrația foarte ridicată permite un consum scăzut, chiar şi pentru curățări foarte dificile. 
 Reduce timpul şi costurile de lucru. 
 Acţionează rapid asupra petelor, împrospătează culoarea şi protejează ţesăturile. 
 Potrivit pentru toate tipurile de aparate funcţionale. 
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 CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE 
  
PROPRIETĂŢI: Îndepărtează uşor petele, murdăria grasă, murdăria de pe 
stradă etc. ASPECT ȘI CULOARE: Lichid, galben pai. MIROS: Caracteristic 
(Fresh). pH: 9,3. ETICHETA: În conformitate cu normele CEE. CONŢINE: 
<5% agenţi tensioactivi neionici, agenţi tensioactivi anionici, solvenţi, 
fosfonaţi, parfum, coloranţi. GREUTATE SPECIFICĂ: 1,020g/cm³. EFECTE 
DUPĂ INHALARE: Expunerea prelungită poate provoca iritarea căilor 
respiratorii. EFECTE DUPĂ CONTACTUL CU PIELEA: Expunerea prelungită 
poate provoca iritarea pielii. EFECTE DUPĂ CONTACTUL CU OCHII: 
Provoacă iritarea gravă a ochilor. EFECTE DUPĂ ÎNGHIŢIRE:               
Poate provocatulburări gastro-intestinale. BIODEGRADABILITATE: 
Biodegradabil ≥90%. 

 

 Atenţie 
 TRANSPORT ªI DEPOZITARE 
  
Consultați instrucțiunile speciale/FIȘA CU DATE DE SECURITATE. Depozitați produsul în recipientele 
originale, închise etanș, într-o zonă rece și uscată. Păstraţi recipientele închise când nu utilizaţi produsul. 
Produsul își conservă proprietățile 24 de luni, cu condiția să fie păstrat în ambalajul original etanș. 
Temperatura de depozitare: 5 - 35 °C. 

  
  

 
FIȘĂ TEHNICĂ elaborată pe baza informaţiilor furnizate de producător. 

Citiți cu atenţie FIȘA TEHNICĂ şi FIȘA CU DATE DE SECURITATE înainte de a utiliza produsul. 

EXCLUSIV PENTRU UZ PROFESIONAL 
 

 


