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Препарат за защита, импрегниране на  текстил от вода 
и петна
Водоустойчив препарат който предпазва от вода, мръсотия и мазнини. Третира 
влакната в дълбочина и предотвратява проникването на мръсотия: вода, кафе, 
чай, сода, шоколад, кръв, плодове, кетчуп, масла, мазнини...  Образува напълно 
невидима защита и създава предпазващ ефект, който позволява случайните 
петна лесно да бъдат отстранени с гъба, преди да проникнат в текстила.

Предимства
• Висока водоустойчивост, лесен за използване, оставя тъканта мека и дишаща. 
• Добър освежаващ  ефект, импрегнира от вода и масло. 
• Подобрява устойчивостта на тъканта.
• Не променя външния вид, текстурата и цвета на плата. 
• Без мирис след прилагането му . 
• Продукт на водна основа.
• Прави материали перими. 
• Улеснява поддръжката и предотвратява замърсяване. 

Употреба (и): Защита на всички видове текстили (интериорни и 
екстериорни), седалки от плат или кадифе, подове и тавани на моторни 
превозни средства. Автомивки, автосервизи.

Предпазни мерки при употреба
Преди всяко приложение, тествайте предварително в скрита зона. Да не се 
използва върху кожа, синтетична кожа, алкантара и винил. Не вдишвайте спрея.

Инструкции за употреба
Спазване на обичайните мерки за безопасност при употребата на химични 
продукти и носене на съответното индивидуално предпазно оборудване.
Подготовка на повърхността, която трябва да се третира: Почистете и 
отстранете петната на повърхността с почистващ препарат за платове I1 TEXTIL 
CLEANER.
Третиране: Нанесете два еднакви слоя (чрез кръстосване на двата слоя) 
с помощта на спрей, четка или валяк, в добре проветриво помещение, 
избягвайте оставянето на капки. Оставете да изсъхне между полагането на 
двата слоя при стайна температура за около 4 часа и не докосвайте текстила.
Съвет : Ние препоръчваме употребата на TEXTIL PROTECTION веднъж или два 
пъти в годината за ефективна водоустойчивост. 
Тест за ефективност: намокрете (напръскайте) повърхноста с вода. Ако водата 
не проникне, третирането е завършено.
Покритие: в зависимост от абсорбцията на тъканта, от 6 до 10 m2 на литър. 
За по-подробна информация, моля, консултирайте се с нашата техническа 
поддръжка.

Съхранение
Съхранявайте препарата плътно затворен и защитен от студ, замръзване, UV 
лъчи и топлина. На проветриво място.

Законодателство и безопасност
Моля, прочетете препоръките в информационния лист за безопасност 
и оригиналната опаковка. Не смесвайте с други продукти. Само за 
професионална употреба. Лист за безопасност е наличен при поискване.

Ние не носим отговорност за манипулиране, съхранение, употреба или обезвреждане на продукта, които ще се различават от препоръките на FLOWEY®.

Технически спецификации
pH ca. 4,5

Физическо 
състояние белеещо течност

Плътност ca. 0,98

Околна среда

Повърхностното(ите) активно(и) вещество(а), 
съдържащо(и) се в тази заготовка, съответства 
(съответстват) на критериите за разложимост по 
биохимичен начин, постановени в Наредба (EC) 
№ 648/2004 относно перилните препарати.

Референции и 
опаковане i3-750           пръскачка  750ml 


