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CONTEMPO V 
Limpador Neutro de Carpetes 

 

 

Propriedades: 

CONTEMPO V é um limpador neutro concentrado de baixa espumação, destinado à limpeza de carpetes, 

tapetes e estofados. 

CONTEMPO V foi desenvolvido especialmente para limpeza de carpetes resistentes à manchas. A sua 

formulação não contém álcalis livre e agentes antiestéticos. 

CONTEMPO V é um produto econômico, pois permite diluições em água, e versátil, podendo ser utilizado 
pelo método de limpeza por extração ou bonnet. 

Instruções de uso: 

-Proteger a base dos móveis com plástico. 

-Usar aspirador de pó em toda a área acarpetada. 

-Fazer um pré-tratamento nas áreas que contenham sujeira pesada, usando o CONTEMPO V a uma diluição 

em água de 1:10. Manchas mais resistentes podem ser removidas com CONTEMPO V a uma diluição em 

água de 1:5 ou puro. 

-Método de limpeza por extração: Seguindo as instruções do fabricante da extratora, usar CONTEMPO V a 

uma diluição máxima de até 1:60, de acordo com o grau de sujidade. Evitar molhar o carpete em demasia e, 

se em lavagens anteriores foram utilizados produtos com grau de espuma elevado, utilizar o ANTI 

ESPUMANTE da Spartan no tanque de recolhimento de extratora. Efetuar um enxágue com água limpa, 

utilizando a própria extratora. 

-Método de limpeza com bonnet: Usar CONTEMPO V a uma diluição de até 1:10, de acordo com grau de 

sujidade. Pulverizar a solução de CONTEMPO V no carpete (01 litro de solução para 05 a 07 metros 

quadrados.). Mudar o disco bonnet com frequência. 

Obs: Este método é utilizado para uma limpeza de manutenção. Para uma limpeza profunda o método por 

extração é mais eficiente. 

-Deixar o carpete secar antes de repor os móveis. Evitar andar antes que esteja completamente seco. 
-Aspirar totalmente o carpete com aspirador de pó. 

Dados Técnicos: 

Aparência: Líquido Transparante 

Cor: Amarelo 

Odor: Característico 

pH: 7,0 - 8,5 
Peso específico: 1,010 - 1,060 g/cm3 

Viscosidade: 1,0 - 10,0 cps 

Teor de ativos: 8,0 - 10,0 % 
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