
 

 

DRY MOK 
Természetes szárazhabos sz őnyegtisztító  

• Mélyen tisztít minden szőnyeget és kárpitot. 
• Speciális gyanta összetevőivel megakadályozza a szennyeződés újbóli meg-

tapadását a szöveten. 
• Gyors száradási idő habgenerátor használatával. 
• Színkímélő (pH semleges formula). 
• Kellemes illatú. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Jellemz ők 
Összetétel: semleges, gyorsan száradó, virágillatú 
Felület: szőnyegek, kárpitok 
Szennyeződés: mindenféle szennyeződés 

Alkalmazási mód 
Szőnyeg:  porszívózza ki a szőnyeget (ha lehet, használjon hengerkefés előtét-

fejet). 
• Habgenerátorral felszerelt egytárcsás súroló: képezzen habot, majd 

tisztítsa meg a szőnyeget. Hagyja megszáradni a habot és a felületet, 
majd porszívózza ki újra a szőnyeget. 

• Samponozó kefével és munkaoldat tartállyal felszerelt egytárcsás sú-
roló esetében terítse szét a szőnyegen a munkaoldatot, majd a kefé-
vel képezzen habot a felületen. Hagyja megszáradni a habot és a fe-
lületet, majd porszívózza ki újra a szőnyeget. 

 
 
Kárpit:  Porszívózza ki a kárpitot, majd képezzen a kefével habot a munkaol-

datból, majd vigye fel a habot a kárpit felületére. Hagyja megszáradni 
a habot és a felületet, majd porszívózza ki újra a kárpitot. 

 
 
Érzékeny textíliáknál tegyen próbát egy nem látható területen! 

Hígítás 
3% (3dl / 10l víz) enyhe szennyeződés esetén 
10% (1l / 10l víz) erős, makacs szennyeződés esetén 

Fizikai adatok 
Megjelenés: fehér, tejszerű folyadék 
Illat: virágillat 
pH: 7,5 +/- 0,5. 
Aktív hatóanyag tartalom: 14 +/- 1 % 
Relatív sűrűség: 1,05 g/ml 

Összetétel 
Anionos tenzidek <5-15%, illatanyag. 5- chloro 2- methyl- 2H isothiazol- 3- 
one,2- methyl- 2H isothiazol- 3- one, cinnamyl alcohol, amyl cinnamal, linalool.  

 
VESZÉLY! 



 

 

DRY MOK 
Természetes szárazhabos sz őnyegtisztító  

Figyelmeztetések 
H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
Óvintézkedések  
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.  
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P264 A használatot követően kezet alapo-
san meg kell mosni. P280 Védje a szemét. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Le-
mosás bő vízzel. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig 
tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha köny-
nyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P332+P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell 
kérni. P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt 
ki kell mosni. 

 
Megjegyzés 
A megtisztított szőnyeg felületének átlagos száradási ideje kb. 3-5 óra. A szára-
dás ideje jelentősen függ a levegő páratartalmától, hőmérsékletétől és a légmoz-
gástól. Ameddig teljesen nem száradt meg a felület, a szőnyegre lépni, azt terhel-
ni tilos! 

Szőnyeg samponozó kefével ellátott egytárcsás súroló használatával borotvahab 
keménységű habot lehet képezni a felületen. A habképződés erősségét némileg a 
szőnyeg típusa is befolyásolja. 

A szőnyeg szennyezettségétől és elhanyagoltságától függően az első alkalommal 
lehetséges, hogy a felületen érdemes akár kétszer végigmenni, vagy egy lépés-
ben magasabb munkaoldat felhasználással tisztítani a felületet. Ezután a szőnyeg 
szálai taszítják a szennyeződést, aminek az a következménye, hogy ha rendsze-
resen tisztítják a felületet (pl. félévente), akkor a következő alkalommal gyorsab-
ban és kevesebb munkaoldattal lehet elérni ugyanazt az eredményt, mint az első 
alkalommal. 

 

Kiszerelés 
Karton doboz (5 liter x 4 db) 
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