IG 714

DVOUSLOŽKOVÝ RENOVAČNÍ
HLOUBKOVÝ EXTRA ČISTIČ TEXTILU
A ODSTRAŇOVAČ SKVRN
SPECIÁLNÍ AKTIVNÍ ZPLYNOVACÍ LÁTKA
VYTVÁŘEJÍCÍ MIKROBUBLINKY
S MECHANICKÝM ÚČINKEM
REGENERUJE VLÁKNA,
OBNOVUJE PRUŽNOST VLÁKEN A BARVY
EXTRA RYCHLÉ ZASCHNUTÍ
Ideální pro strojové čištění
Žádné mýdlové zbytky po čištění
IG 714 je aktivní čistící prostředek s regenerační ochranou vláken

vyráběný novou nanotechnologií vysoce aktivního zplynování formou
mikrobublinek s unikátní odstraňovací silou na odolné usazené
a zaschlé nečistoty. V jediném úkonu snadno vyčistíte nečistoty a díky
vylepšeným čistícím vlastnostem aktivních zplynovacích mikrobublinek
odstraníte skvrny, vrátíte vláknům původní pružnost a jemnost, oživíte
a rozjasníte barvy. Neutralizuje zápach.
Na rozdíl od standardních čističů, které rozpuštěnou špínu zanechávají
ve spodní části textilie, IG 714 čistí vlákno po celé délce a rozpuštěnou
nečistotu mikrobublinky vytahují na povrch, kde ji snadno odstraníte.
Aktivní zplynovací mikrobublinky dokonce vytáhnou na povrch i hrubé
nečistoty a nedovolí usazení.
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Chrání i proti atmosférickým vlivům (dešti, sněhu, mrazu a rozmrazovacím solím), žloutnutí, hnilobě a UV záření.

Čištění textilií
IG 714 je speciálně vyvinutý pro vysoce zatížené (znečištěné) povrchy,

které jsou v hotelích, restauracích, bankách, kancelářích, nemocnicích,
dopravních prostředcích (MHD, vlaky, metro), autech, v průmyslu, v
domácnostech. Umožňuje snadné čištění skvrn jakéhokoliv druhu.
Zjednodušuje údržbu a úklid, výrazně šetří čas a náklady na čištění,
regeneruje a výrazně prodlužuje životnost textilií. Jednou aplikací čistíte
mastnoty, čokoládu, mléčné výrobky, všeobecné znečištění, lidský pot,
nikotin, zažloutnutí, hnilobu, atd.. Žvýkačky odstraňte produktem
IMPASOL ORANGE.

Ostraňování skvrn
je unikátní produkt na odstraňování skvrn z textilií.
Jednoduše a hlavně bezpečně odstraňuje širokou škálu skvrn. Velmi
dobře odstraňuje moč a mastné skvrny způsobené zvířaty.
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Aplikace IG 714 : ruční, strojní, vysavačem
Povrch musí být vlhký
Smíchejte prášek v poměru 45g (balení) na 5L kapaliny
Nastříkejte IG 714 na povrch a nechte působit 5-15 min. dle
zašpinění

Ruční aplikace:
o

Nečistoty setřete do suchého a čistého mikrovlákna

Strojní aplikace s kartáčem:
Nasaďte odpovídající kartáč dle typu podkladu (tloušťka, délka,
povrch)
Na aplikovaných plochách pomalu a pečlivě přejíždějte, špína bude
vystupovat na povrch
HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25
Město Touškov
PSČ: 330 33
Tel.: 377279254-55
Fax.: 377 279 260
hfservis@hfservis.cz
technik@hfservis.cz

www.hfservis.cz

Strojní aplikace s diskem (stírání):
Nasaďte odpovídající stírací disk (doporučujeme mikrovlákno) dle typu
podkladu
Na kartáčovaných plochách pomalu a pečlivě přejíždějte, špína se
bude stírat do disku a zároveň se bude sušit podklad

Aplikace extraktorem (vysavačem) určeným k čištění
mokrou cestou:
Do nádrže na čistící prostředek nalijte odpovídající množství IG 714.
Dle programového vybavení vysavače vyčistěte. V případě potřeby
opakujte proces.

Pro postřik: ruční aplikátor TEC-ONE 1000 C, nízkotlakové stříkání

Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před
vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové
úpravy

