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20 L 1 L

Sposób stosowania: Dla czyszcenia za pomocą maszyny rotacyjnej (szorowarki) 
wstępnie dywan należy namoczyć w czystą wodą, a nadmiar wody usunąć za pomocą 
skrobaka. Roboczy roztwór szamponu nanieść na powierzchnie w ilości 0,3-1 l na metr 
kwadratowy. Obróbka wyrobu odbywa się za pomocą szorowarki ze szczotką 
odpowiedniej sztywności. Kolejnym krokiem jest usunięcie pianki i mycie czystą wodą 
(kilka razy). Po umyciu wyrób wyciska się w wirówce, za tym umieszcza się  do komory 
suszącej.

Przygotowanie roztworu roboczego:  Zmieszać koncentrat z czystą ciepłą wodą w 
stosunku 150-200 ml na 10 l. Uważaj: koncentrat jest gęsty i pozostaje na ściankach 
naczyń pomiarowych.  Żeby zmyć pozostałości koncentratu, spłuknij naczynie 
pomiarowe w roztworze szamponu. Także, jako wzmacniacz, w roztwór szamponu 
można stosować produkt Skaria Cleaner, w ilości 50-100 ml na 10 l roztworu 
szamponu. pH koncentratu 8. pH roztworu roboczego 8.

Przyznaczenie: Piankowy detergent przeznaczony do prania wodoodpornych dywanów 
w warunkach specjalizowanych przy użyciu obrotowej maszyny  do mycia podłóg 
(szorowarki) lub maszyn automatycznych. Polecany do szczególnie delikatnych 
produktów, w tym ręcznie robionych wełnianych i jedwabnych dywanów.

SZAMPON

5 L



Sposób stosowania: Mycie za pomocą maszyny rotacyjnej (szorowarki) : wstępnie 
dywan należy namoczyć w czystej wodzie, a nadmiar wody usunąć za pomocą skrobaka. 
Roboczy roztwór szamponu nanieść na powierzchnie w ilości 0,3-1 l na metr 
kwadratowy. Obróbka wyrobu odbywa się za pomocą szorowarki ze szczotką 
odpowiedniej sztywności. Kolejnym krokiem jest usunięcie pianki i mycie czystą wodą 
(kilka razy). Po umyciu wyrób wyciska się w wirówce, za tym umieszcza się  do komory 
suszącej.

SZAMPONEXTRA SHAMPOO

20 L 1 L5 L

Przyznaczenie: Piankowy detergent przeznaczony do prania wodoodpornych dywanów 
w warunkach specjalizowanych przy użyciu obrotowej maszyny  do mycia podłóg 
(szorowarki) lub maszyn automatycznych. Nie polecany jest do dywanów robionych 
ręcznie.

Przygotowanie roztworu roboczego:  Zmieszać koncentrat z wodą w stosunku 150-200 
ml na 10 l. Uważaj: koncentrat jest gęsty i pozostaje na ściankach naczyń pomiarowych.  
Żeby zmyć tą pozostałość koncentratu, spłuknij naczynie pomiarowe w roztworze 
szamponu. Także, jako wzmacniacz, w roztwór szamponu można stosować produkt 
Skaria Cleaner, w ilości 50-100 ml na 10 l roztworu szamponu.
рН koncentratu 10. рН roztworu roboczego 8



Sposób stosowania: Dla czyszcenia za pomocą maszyny rotacyjnej (szorowarki) 
wstępnie dywan należy namoczyć w czystą wodą, a nadmiar wody usunąć za pomocą 
skrobaka. Roboczy roztwór szamponu nanieść na powierzchnie w ilości 0,3-1 l na metr 
kwadratowy. Obróbka wyrobu odbywa się za pomocą szorowarki ze szczotką 
odpowiedniej sztywności. Kolejnym krokiem jest usunięcie pianki i mycie czystą wodą 
(kilka razy). Po umyciu wyrób wyciska się w wirówce, za tym umieszcza się  do komory 
suszącej.

SZAMPON

Przyznaczenie: Piankowy detergent przeznaczony do prania wodoodpornych dywanów 
w warunkach specjalizowanych przy użyciu obrotowej maszyny  do mycia podłóg 
(szorowarki) lub maszyn automatycznych. Stosuje się do mocno zabrudzonych 
dywanów. Nie polecany jest do dywanów robionych ręcznie.

Przygotowanie roztworu roboczego: Zmieszać koncentrat z czystą ciepłą wodą (30-50 
°С) w stosunku 150-200 ml na 10 l. Uważaj: koncentrat jest gęsty i pozostaje na 
ściankach naczyń pomiarowych.  Żeby zmyć pozostałości koncentratu, spłuknij 
naczynie pomiarowe w roztworze szamponu. Także, jako wzmacniacz, w roztwór 
szamponu można stosować produkt Skaria Cleaner, w ilości 50-100 ml na 10 l roztworu 
szamponu. рН koncentratu 10. рН roztworu roboczego 9
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Sposób stosowania: Roztwór Acid Cleaner można stosować na dwa sposoby: 
- Neutralizacja i dodtkowe czyszczenie:  roztwór wlewają do pojemnika odkurzacza 
ekstrakcyjnego i myją nim powierzchnie tekstylną. Podczas procesu mycia należy 
skupić się na resztkowym mydleniu powierzchni, spienieniu roztworu i ilości 
zmywalnych zanieczyszczeń. 
- Neutralizacja: na  oczyszczoną powierzchnie tekstylną rozpylić dużą ilość roztworu, 
następnie wyszorować  powierzchnie gąbką lub szczotką i poczekać 5-10 minut. Za tym 
należy zmyć produky reakcji i nadmiar roztworu czystą wodą metodą ekstrakcyjną.

PŁYN DO PŁUKANIA - 
NEUTRALIZATOR

 SZAMPONU

Przygotowanie roztworu roboczego. Koncentrat należy zmieszać z wodą w stosunku 
1:100. Koncentrat/roztwór Acid Cleaner zabroniono mieszać z alkalicznymi roztworami 
środków czyszczących. pH of the concentrate 1. pH of the finished solution 3

5 L

Przyznaczenie: Neutralizacja alkalicznych pozostałości środków czyszczących, 
dodatkowe czyszczenie powierzchni tekstylnej metodą ekstrakcyjną.



Sposób stosowania: Wlej roztwór do ekstraktora i wyczyść powierzchnię, podawając i 
zbierając zużyty roztwór z brudem. Po czyszczeniu umyć powierzchnię roztworem Acid 
Cleaner.

ODPLAMIACZ

Przyznaczenie: Środek alkaliczny dla czyszczenia powierzchni tekstylnuch metodą 
ekstrakcyjną. Stosuje się dla czyszczenia wodoodpornych powierzchni tekstylnych. 
Posiada wysoką zdolność czyszczącą. Usuwa plamy różnego pochodzenia, w tym plamy 
potu, tłuszczu oraz inne zabrudzenia. W wysokich stężeniach może być stosowany jako 
środek zwilżający.

Przygotowanie roztworu roboczego. Zmieszać koncentrat z ciepłą wodą w stosunku 
1:20 – 1:40. Do wstępnego zwilżania używać roztworu z wodą w stosunku 1:10. рН 
koncentratu 13. рН roztworu roboczego  11

1 L5 L



Sposób stosowania: Roztwór Seat Cleaner nanieść na powierzchnie  i rozprowadzić 
szczotką odpowiedniej sztywności. Dla tapcierki – 100-300 ml na metr kwadratowy, dla 
dywnów – 150-500 ml na metr kwadratowy. Podczas używania szczotek elektrycznych 
do rozprowadzania roztworu czyszczącego na włóknie minimalna ilość roztworu wynosi 
20 ml na metr kwadratowy powierzchni.
Wytrzymać roztwór na powierzchni 5-15 minut. Następnie spłukać roztworem 
odpowiedniego detergentu, takiego jak naprzykład - "Acid Cleaner.
Zdecydowanie zaleca się, aby nie dopuścić do wyschnięcia roztworu przed spłukaniem i 
nie dopuścić, aby zanieczyszczony roztwór spływał po czystych i suchych obszarach 
wyrobu.

ODPLAMIACZ

Przyznaczenie:  Neutralny środek do poprzedniego nawilżania wodoodpornych 
dywanów i tapicerek. Zmiękcza brud i ułatwia jego usunięcie. Środek jest aktywny 
wobec większości plam (tłuszcze, oleje, napoje) i zanieczyszczeń typowych (plamy potu, 
kurz, ziemia).

Przygotowanie roztworu roboczego: Koncentrat zmieszać z wodą w stosunku 1:10 – 
1:20. Do miejscowego usuwania plam przygotuj roztwór w stosunku 1: 3.
рН koncentratu 6,5. рН roztworu roboczego 7

1 L5 L



Sposób stosowania: •Przy słabym zanieczyszczeniu:  nanieść na powierzchnie roztwór 
roboczy w ilości od 50 do 300 ml na metr kwadratowy za pomocą sprayu. Rozprowadzić 
roztwór za pomocą pędzla o odpowiedniej sztywności. Odczekać 5-15 minut, za tym 
rozpocząć czyszczenie. Po czyszczeniu roztworem Black Cleaner, umyć powierzchnię 
roztworem Acid Cleaner.
• Dla usuniecia ciężkich zabrudzeń: nanieść na powierzchnie roztwór roboczy w ilości 
od 50 do 300 ml na metr kwadratowy za pomocą sprayu. Rozprowadzić roztwór za 
pomocą pędzla o odpowiedniej sztywności. Odczekać 5-15 minut, za tym rozpocząć 
czyszczenie. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie czystego rozstworu roboczego 
Black Cleaner, w stosunku 1:20 – 1:30, i ponowne czyszczenie odkurzaczem 
ekstrakcyjnym. Ostatnim etapem będzie mycie powierzchni roztworem Acid Cleaner.

ODPLAMIACZ

Przyznaczenie:  Lekko alkaliczny środek dla poprzedniego nawilżania (pre-sprаy) 
wodoodpornych powierzchni tekstylnych, przed czyszczeniem  metodą ekstrakcji. 
Aktywny wobec większości zanieczyszczeń domowych. 

Przygotowanie roztworu roboczego: Zmieszać produkt z wodą w stosunku 1:10 - 1:15.
Sposób zastosowania.  рН koncentratu 8. рН roztworu roboczego  7

1 L5 L



ODPLAMIACZ

Sposób stosowania: Odplamiacz nanieść na plame bezpośrednio lub za przez wacik. 
Usunąć rozpuszczony brud chłonnym materiałem lub oczyścić powierzchnię metodą 
ekstrakcyjną.

Przyznaczenie: Środek do usunięcia plam. Pomaga rozpuścić i usunąć plamy szminki, 
lakieru, farby, tuszu, markera; plamy z jedzenia., tłuste, oleiste plamy.

Przygotowanie roztworu roboczego: Nie jest wymagane. 
рН koncentratu 5. 

1 L



ODPLAMIACZ

Sposób stosowania: Nanieść niewielką porcje preparatu na plame, mechanicznie 
rozprowadzić po powierzchni, odczekać 5 -15 minut. Spłukać miejsce naniesienia 
roztworem alkalicznym. Przy potrzebie obróbkę można powtorzyć .

Przyznaczenie:  Środek do usunięcia plam rdzy z powierzchni tekstylnych, odpornych 
do nawilżania oraz do działania kwasów.

Przygotowanie roztworu roboczego: Preparat gotowy do zastosowania. рН 
koncentratu 0,1. 

1 L



ODPLAMIACZ

Sposób stosowania: Roztwór może być stosowany jak na poprzednio zwilżonych 
wyrobach, tak i na suchych. Nanieść na plamę roztwór za pomocą pęzla, szczotki lub 
gąbki, rozprowadzić po powierzchni i odczekać od 15 do 30 minut. Nadmiar roztworu 
zmyć  czystą wodą. Niewielka pozostałość produktu zmniejsza ryzyko plamienia 
podczas suszenia. Przygotowany roztwór należy wykorzystać od razu, ponieważ on staje 
nieprzydatnym po 20-30 godzinam.

Przyznaczenie:  środek do usuwania plam z dywanów i tapicerek. Stosuje się do 
delikatnego bielenia barwników pochodzenia roślinnego. Służy także do przywracania 
koloru dywanów z rozmytym wizerunkiem.

Przygotowanie roztworu roboczego: rozpuść proszek w gorącej wodzie o temperaturze 
60 ° C lub wyższej w stosunku 30-50 g na 1 l wody. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę 
stabilność wyrobu do temperatury. Mieszać do całkowitego rozpuszczenia proszku.
рН roztworu roboczego 5

1 KG



ODPLAMIACZ

Sposób stosowania: Nanieść na plamę roboczy roztwór za pomocą pęzla lub gąbki, 
odczekać 5-15 minut i dokładnie umyć.  W razie potrzeby powtorzyć ten proces jeszcze 
raz. Po ukończeniu czyszczenia, spłukać obrabianą powierzchnie roztworem Acid 
Cleaner. Aby użyć Cleaner Powder jako wzmacniacz, dodaj proszek do roztworu środka 
czyszczącego w stosunku 25-30 g na 10 l.

Przyznaczenie:  Środek dla usunięcia plam z dywanów i mebli tapicerowanych. Może 
wybielać szeroką gamę barwników pochodzenia biologicznego oraz niektórych 
barwników syntetycznych. Służy do usuwania plam z wina, soków, herbaty, kawy, jagód, 
a także resztek pasty do długopisu.  Także może być stosowany jako wzmacniacz 
alkalicznych detergentów.

Przygotowanie roztworu roboczego: zmieszać 20-40 g proszku z ciepłą (50-65� С) 
wodą. Nie używaj wody o temperaturze wyższej - doprowadzi to do szybkiego rozkładu 
substancji czynnych. Roztwór o temperaturze poniżej 30 stopni znacznie traci 
aktywność. Gotowy roztwór roboczy należy jak najszybciej wykorzystać, ponieważ w 
ciągu 15 minut jego aktywność obniża się o 2-4 razy. рН roztworu roboczego  10

1 KG



PERFUMY DO DYWANÓW

Przyznaczenie:  obróbka końcowa,  nadanie dywanom zapachu po praniu i suszeniu.

Sposób stosowania: Na odwrotną strone czystego i suchego dywanu, z odległości 20-30 
cm., rozpylając nanieś perfum w ilości  1 porcja (jedno naciśnięcie dozownika) na 1 
metr kwadratowy. Nie rozpylać na przednią powierzchnie. рН koncentratu 4-6

Zapach do dywanów: Słodki świeży i nieco cierpki aromat żywiczno-iglasty

1 L5 L



PERFUMY DO DYWANÓW

Przyznaczenie:  obróbka końcowa,  nadanie dywanom zapachu po praniu i suszeniu.

Sposób stosowania: Na odwrotną strone czystego i suchego dywanu, z odległości 20-30 
cm., rozpylając nanieś perfum w ilości  1 porcja (jedno naciśnięcie dozownika) na 1 
metr kwadratowy. Nie rozpylać na przednią powierzchnie. рН koncentratu 4-6

Zapach do dywanów: Pyszny słodki, pociągający zapach gumy do żucia 

1 L5 L



PERFUMY DO DYWANÓW

Przyznaczenie:  obróbka końcowa,  nadanie dywanom zapachu po praniu i suszeniu.

Sposób stosowania: Na odwrotną strone czystego i suchego dywanu, z odległości 20-30 
cm., rozpylając nanieś perfum w ilości  1 porcja (jedno naciśnięcie dozownika) na 1 
metr kwadratowy. Nie rozpylać na przednią powierzchnie. рН koncentratu 4-6

Zapach do dywanów: Świeży i chłodny aromat przebiśniegów

1 L5 L



PERFUMY DO DYWANÓW

Przyznaczenie:  obróbka końcowa,  nadanie dywanom zapachu po praniu i suszeniu.

Sposób stosowania: Na odwrotną strone czystego i suchego dywanu, z odległości 20-30 
cm., rozpylając nanieś perfum w ilości  1 porcja (jedno naciśnięcie dozownika) na 1 
metr kwadratowy. Nie rozpylać na przednią powierzchnie. рН koncentratu 4-6

Zapach do dywanów: Czysty, ciepły i pyszny zapach owoców tropikalnych

1 L5 L



PERFUMY DO DYWANÓW

Przyznaczenie:  obróbka końcowa,  nadanie dywanom zapachu po praniu i suszeniu.

Sposób stosowania: Na odwrotną strone czystego i suchego dywanu, z odległości 20-30 
cm., rozpylając nanieś perfum w ilości  1 porcja (jedno naciśnięcie dozownika) na 1 
metr kwadratowy. Nie rozpylać na przednią powierzchnie. рН koncentratu 4-6

Zapach do dywanów: Cierpki, świeży, chłodny aromat słodkich kwiatów

1 L5 L


