Pad textil 2 în 1
Noul pad textil pentru curățarea de bază și de întreținere a pardoselilor acoperite cu
mochetă sau covoare. Padul se folosește pe ambele părți pentru îndepărtarea murdăriei
grosiere și apoi a celei fine.

Avantajele folosirii noului pad textil:

Curățarea este ușor de făcut
folosiți doar un echipament monodisc sau orbital cu suport de pad, o pompă sau
un pulverizator cu soluția pentru curățat și una sau 2 găleți cu apă curată ( ideal
un cărucior cu 2 găleți și presă pentru mop )

Economisiți timp și bani
covorul sau mocheta se usucă între 15 și 30 de minute. Acest lucru reduce timpul
de curățare cu până la 25%

ÎNAINTE

Rezultat foarte bun de curățare

DUPĂ

cu apă puțină, fără a deteriora materialul textil - în urma folosirii acestui pad
sunt desfăcute firele textile încâlcite, mocheta revenind la aspectul inițial

Instrucțiuni de folosire:
1. aspirați pardoseala textila pentru a îndepărta murdăria grosieră.
2. într-o găleată cu apă curată puneți 2 paduri textile.
3. pe o suprafață de aproximativ 15 mp de mochetă pulverizați soluția de
curățat cu un pulverizator sau cu o pompă.

4. scoateți un pad din apă și stoarceți-l manual sau în presa caruciorului
5. curățați suprafața pulverizată cu partea deschisă a padului pentru desprinderea
firelor de păr, a nisipului fin sau a petelor lipicioase.

6. stoarceți al doilea pad, iar pe primul introduceți-l din nou în găleată.
7. curățați suprafața tratată înainte cu partea închisă ( cu plasă ) a padului.
Murdăria desprinsă anterior este colectată în interiorul plasei.

1.

2.

8. continuați să lucrați alternativ cu cele 2 paduri pe încă 15 mp.
9. după 5 cicluri schimbați cele 2 paduri între ele ( cel pentru curățare brută
va fi folosit pentru curățare fină și invers ).

= 120 m2

10. dacă se lucrează cu o singură găleată ( sau cărucior cu o găleată ) 2 paduri
pot fi folosite pentru aproximativ 120 mp.
dacă se lucrează cu cărucior cu 2 găleți ( apă curată / apă murdară ) cele 2
paduri pot fi folosite pentru curățarea a aproximativ 300 mp de mochetă.

SFAT IMPORTANT:

= 300 m2

Folosind 2 găleți ( sau cărucior cu 2 găleți ) și 2 paduri se reduce la
minim schimbarea apei, deci câștigați timp.
Padurile folosite vor fi curățate în mașina de spălat la o temperatură
între 40 și 60 grade Celsius.

40-60˚

