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SSE CARPET PRESPRAY & SPOTTER 
Removedor de Manchas em Carpetes 

 

Propriedades: 

SSE CARPET PRESPRAY & SPOTTER é um removedor de manchas em carpetes, tapetes e estofados. 

Formulado com agentes umectantes e solventes, SSE CARPET PRESPRAY & SPOTTER é indicado para a 

remoção de oleosidades, gorduras, café, refrigerantes e manchas em geral. Possui uma agradável fragrância 
cítrica e proporciona uma rápida remoção das sujidades mais aderidas. 

Instruções de uso: 

- Aspirar toda área com aspirador de pó. 

- SSE CARPET PRESPRAY & SPOTTER é pronto para o uso. 

- Método spray/extração: Aplicar SSE CARPET PRESPRAY & SPOTTER sobre a mancha com pulverizador e 

deixar agir por 15 minutos. Enxaguar com água limpa. Deixar secar e aspirar totalmente a área. 

- Método manual (Remoção de manchas): Retirar qualquer excesso de líquido com um pano limpo, branco e 

absorvente. Usar SSE CARPET PRESPRAY & SPOTTER diretamente sobre a mancha. Esfregar suavemente 

com um pano branco e limpo ou escova macia. Remover a sujidade utilizando um pano branco e limpo e 

enxaguar com água limpa e repetir a operação anterior. Deixar secar e aspirar totalmente a área. 

- Método de limpeza com Bonnet: Aspirar o carpete com aspirador de pó. 

- Pulverizar o carpete com SSE CARPET PRESPRAY & SPOTTER puro. 

- Pulverizar o disco Bonnet em ambos os lados e limpar o carpete com máquina rotativa de 175 rpm. Virar e 

trocar o disco Bonnet assim que sujar. 
- Aspirar o carpete assim que secar com aspirador de pó. 

Dados Técnicos: 

Aparência: Líquido Transparente 

Cor: Amarelo 

Odor: Característico 

pH: 8,5 - 10,5 
Peso específico: 0,985 - 1,035 g/cm3 

Viscosidade: 1,0 - 10,0 CPS 

Teor de ativos: 6,5 - 8,5 % 
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