
Почистващ Препарат за Ламинат (IRSA Laminatreiniger)

перфектно почистване и подръжка за ламинат

Указания за употреба върху ламинат:
 Перфектно почистващ и поддържащ препарат, който щади кожата- за всички видове подов 

ламинат и ламинатни повърхности

 Почиства внимателно и отстранява замърсявания, мазнини и следи от обувки

 Поддържа повърхността без изграждането на нов пласт

 IRSA почистващ препарат за ламинат е с неутрален мирис и действа против подхлъзване

 Запазва за дълго време красотата на Вашия ламинат

 При силни замърсявания и основно почистване след ремонти да се употреби IRSA почиствател 
Г88

Лесна употреба:
 Първо повърхността се почиства много добре от пясък или замърсявания с метла, четка или 

прахосмукачка.

 За подръжка и почистване добавете около 50 до 100 мл от препарата в 10 литрa чиста вода. 
След това забършете повърхността с много добре изстискани моп или кърпа. След изсъхване 
да не се полира!

 Упорити замърсявания, мазни петна или отпечатъци от обувки отстранете с неразредения 
препарат с бял, мек пад. След това забършете леко петната и препарата с чиста вода.

Още няколко съвета за подръжка:

 Ламинатът не бива да остава по-дълго време влажен или мокър, защото в порите може да 
попие вода и да промени формата на пода (подуване). Затова избягвайте образуването на 
„локви“ и забърсвайте с добре изстискана кърпа/ моп.

 Максимални резултати при подръжка и почистване ще постигнете само с IRSA Препарат за 
ламинат. Не смесвайте препарата с други продукти.

 Честотата на подръжка и почистване зависи от степента на замърсяване.

Вносител: ВЕМА-ЕН ООД 1700София
Тел/ Факс: + 359 2 86221251
Мобилен: + 359 888 473011/ + 359 885 959374
www.vema-en.com     

Следните писмени специализирани указания за употребата на IRSA  продукти са  резултати от нашия личен опит и знания, но важат 
само като необвързващ съвет и не Ви освобождават от собственоръчна проба според полето и целите за действие или техника на 
употреба, които желаете да приложите на от нас произведените продукти. Прилагането, употребата и обработката на продуктите се 
извършва извън нашите възможности за контрол и поради тази причина остават в полето на Вашата лична отговорност. Разбира се, ние 
Ви предоставяме винаги еднакви по качество и готови за мостри продукти. С издаването на нов „Технически лист“ предишната версия 
губи валидност!

http://www.vema-en.com/

