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            koncentrovaný čistič textilií a koberců koncentrovaný čistič textilií a koberců koncentrovaný čistič textilií a koberců koncentrovaný čistič textilií a koberců     
    

� vvvvyyyyvinutvinutvinutvinut        propropropro        prostředky  hromadné  dopravyprostředky  hromadné  dopravyprostředky  hromadné  dopravyprostředky  hromadné  dopravy        (autobusy, (autobusy, (autobusy, (autobusy,     tramvaje,tramvaje,tramvaje,tramvaje,        vlaky)vlaky)vlaky)vlaky)    
� odstraňuje odstraňuje odstraňuje odstraňuje     skvrny  skvrny  skvrny  skvrny  biologického  původu  biologického  původu  biologického  původu  biologického  původu  po  inkoustu,  mastnotě,  bahnu,  po  inkoustu,  mastnotě,  bahnu,  po  inkoustu,  mastnotě,  bahnu,  po  inkoustu,  mastnotě,  bahnu,  

zvratcích,  potu,  krvi,zvratcích,  potu,  krvi,zvratcích,  potu,  krvi,zvratcích,  potu,  krvi,        inkontinenci  a  potravináchinkontinenci  a  potravináchinkontinenci  a  potravináchinkontinenci  a  potravinách    
� má  baktericidní  účinekmá  baktericidní  účinekmá  baktericidní  účinekmá  baktericidní  účinek    
� ekonomické  použití  ekonomické  použití  ekonomické  použití  ekonomické  použití  ––––        vodou  ředitelný  koncentrátvodou  ředitelný  koncentrátvodou  ředitelný  koncentrátvodou  ředitelný  koncentrát    
� příjemná  citrusová  vůněpříjemná  citrusová  vůněpříjemná  citrusová  vůněpříjemná  citrusová  vůně    

    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
GEMNETGEMNETGEMNETGEMNET je koncentrovaný vodou ředitelný čistič obsahující výkonná aktivní činidla.  
 

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:                
GEMNETGEMNETGEMNETGEMNET    byl vyvinut pro čištění textilií a koberců vvvv    prostředcích hromadné dopravyprostředcích hromadné dopravyprostředcích hromadné dopravyprostředcích hromadné dopravy. 
GEMNETGEMNETGEMNETGEMNET    odstraňuje skvrny po inkoustu, bahnu a biologického původu (mastnota, zvratky,  pot,  
krev, moč, potraviny). 
GEMNETGEMNETGEMNETGEMNET    je úspěšně používán na údržbu textilních podlahových krytin vvvv    průmyslu, průmyslu, průmyslu, průmyslu, státní státní státní státní i i i i veřejnveřejnveřejnveřejné é é é 
správěsprávěsprávěsprávě, kulturních zařízeních, kulturních zařízeních, kulturních zařízeních, kulturních zařízeních, hotelích, restauracích, hotelích, restauracích, hotelích, restauracích, hotelích, restauracích    aaaa     domácnostechdomácnostechdomácnostechdomácnostech....   
Lze jej požít pro čištění všech typů autosedaček, koberců, textilií, čalounění a sedadel.  
    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:                
GEMNETGEMNETGEMNETGEMNET    použijte ředěný horkou vodou podle stupně znečištění.  
Na běžné znečištění použijte poměr ředění  1:10 – 1:15.   
V případě odolných  nebo zaschlých skvrn řeďte 1:2 – 1:5.  
Doporučené použití:  

• naneste rozprachem na čištěnou plochu. 
• důkladně vetřete GEMNETGEMNETGEMNETGEMNET do textilie 
• na odolné nebo starší skvrny použijte měkký kartáč. 
• nechte působit/schnout 1 až 2 hodiny a poté vysajte.  

VVVVŽDY ŽDY ŽDY ŽDY     OTESTUJTE OTESTUJTE OTESTUJTE OTESTUJTE     STÁLOBAREVNOSTSTÁLOBAREVNOSTSTÁLOBAREVNOSTSTÁLOBAREVNOST        TEXTILIETEXTILIETEXTILIETEXTILIE        NA  SKRYTÉM  MÍSTĚNA  SKRYTÉM  MÍSTĚNA  SKRYTÉM  MÍSTĚNA  SKRYTÉM  MÍSTĚ    
(spodní nebo zadní strana sedačky, roh koberce, atp.). 

 

TECHNITECHNITECHNITECHNICKÁ DATACKÁ DATACKÁ DATACKÁ DATA    (koncentrát)(koncentrát)(koncentrát)(koncentrát)::::  Vzhled:  bílá kapalina 
                            Vůně:  citrusová  
       pH:  7 – 7,5 
       Hustota: 1,02 g/cm3 
                         

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  1l  láhev s rozprašovačem (obj. č. 549401) 
 

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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