
Sử dụng máy

1. Sử dụng sản phẩm với máy vệ sinh thảm với tỷ lệ 1:20
2. Vệ sinh thảm, tác động và sau đó hút sạch bụi bẩn 
3. Để có kết quả tối ưu, vệ sinh lại bằng nước sạch và hút sạch 
sư lượng

Sử dụng bằng tay

1. Sử dụng thùng chứa pha loãng sản phẩm 1. Sử dụng thùng chứa pha loãng sản phẩm với nước ấm theo 
tỷ lệ 1:20
2. Sử dụng miếng bọt biển để thấm ướt dung dịch vừa pha loãng 
và lau trên khu vực thảm cần làm sạch. Tránh để thảm quá ướt
3. Cho phép tác động trong một vài phút
4. Làm sạch miếng bọt biển với nước sạch, vắt khô và lau hết dư 
lượng trên thảm
LLuôn luôn thử nghiệm trên phạm vi nhỏ để kiểm tra tính bền màu 
trước khi sử dụng trên phạm vi rộng. Để thời gian làm khô thảm 
nhanh hơn, tránh làm thảm quá ướt.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁC ỨNG DỤNG ĐIỂN HÌNHƯU ĐIỂM

Vệ sinh các vết bẩn tên thảm và ghế nệm

Sản phẩm cao cấp tạo bọt ít dùng vệ sinh thảm và ghế nệm

CARPET SHAMPOO 631 vệ sinh sạch và làm mới thảm và ghế nệm. Carpet 
Shampoo 631 phù hợp với tiêu chuẩn AMS 1631A, Boeing D617487H và 
Douglas CSD # 1 và là sản phẩm lý tưởng để vệ sinh trên máy bay

Công thức được chấp thuận cho sử dụng trong ngành 
hàng không

Sản phẩm đậm đặc tạo ít bọt, dùng làm sạch, sáng, mới 
thảm và ghế nệm

Không ảnh hưởng đến việc tuân thủ các quy định hàng 
không liên bang (FAR) liên quan đến tính dễ cháy của 
nệm ghế máy bay

Tác động hiệu quả làm sạch sâu

Làm mới thảm với mùi thơm dễ chịu

Khả năng tạo bọt thấp thích hợp cho các máy lau thảm 
ướt

Công thức ko gây ăn mòn kéo dài tuổi thọ thiết bị

Làm sạch thảm và ghế nệm trên máy bay, tàu chiến và khác
phương thức vận chuyển cũng như các văn phòng và nhà 
dưỡng lão.
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