K2 LOTAR PRO 1L
Nisko-pieniący detergent do czyszczenia dywanów
oraz tkanin
Indeks produktu: M880
Kod kreskowy: 5906534006974

Dane techniczne
Ilość w kartonie: 6

Zdjęcia

Pobierz zdjęcia

Opis
Weteran walki z brudem na tapicerce. Produkt o sprawdzonej, ultra skutecznej recepturze, doceniony przez
tysiące użytkowników – K2 LOTAR w najnowszej odsłonie linii Pro Detailing.
K2 Lotar Pro do najnowszej generacji nisko-pieniący detergent do czyszczenia dywanów oraz tkanin
metodą ekstrakcyjną, lub ręczną z użyciem szczotki.
Szczególnie polecany do prania metodą ekstrakcyjną, zastosowania w urządzeniach do czyszczenia
dywanów, które najpierw nakładają, a następnie zbierają detergent.
Wykazuje doskonałe właściwości czyszczące. Unikalna receptura penetruje zabrudzenia, szybko i skutecznie
wnika w głąb tkaniny i oddziela brud od włókien materiału. Odżywia i wydobywa kolor tkaniny.
Oprócz zdolności czyszczenia tkanin, również je odświeża. Nie powoduje odbarwień, nie pozostawia na
czyszczonych powierzchniach plam i białych nalotów. Bezpieczny dla elementów plastikowych. Nie posiada
męczącego, chemicznego zapachu.
Skoncentrowany i wysoce wydajny.

Zastosowanie:
- czyszczenie tapicerek samochodowych, okładzin, boczków drzwi
- czyszczenie dywaników samochodowych
- czyszczenie tapczanów i foteli,
- pranie dywanów
- pranie wszelkich powierzchni wyłożonych tkaniną, w tym tkaninami typu welur, welwet oraz alcantara

SPOSÓB UŻYCIA:

W urządzeniach do czyszczenia dywanów/tkanin należy rozcieńczyć produkt z wodą zgodnie z następującymi
współczynnikami rozcieńczania:
Tapicerki samochodowe : od 1:10 do 1:15,
Cotygodniowe czyszczenie dywanów w gospodarstwie domowym: od 1:25 do 1:50,
Okresowe czyszczenie dywanów biurowych i gabinetowych: od 1:10 do 1:25,
czyszczenie specjalne wyjątkowo brudnych albo zatłuszczonych tkanin: od 1:3 do 1:10

UWAGA:
Czas osuszania różni się znacznie w zależności od temperatury zewnętrznej; dla przeciętnie zabrudzonych
powierzchni czyszczonych w typowy sposób, przeciętny czas suszenia wynosi 3-6 godzin.
- Zastosowanie gorącej wody przy rozcieńczaniu produktu przyspiesza czas suszenia.
- Przy czyszczeniu siedzeń samochodowych zaleca się wyjęcie ich z wnętrza samochodu poprzez ich
wysunięcie; ułatwi to proces czyszczenia i przyspieszy osuszanie.
- Dla tkanin delikatnych należy stosować jedynie bardzo rozcieńczone roztwory w proporcjach 1:40-1:60.
- Po oczyszczeniu tkanin typu welwet czy alcantara nieodzowne jest ich wygładzenie albo przeczesanie w
celu przywrócenia ich parametrów miękkości.

Film
https://www.youtube.com/watch?v=xYayAR45g2Q
https://www.youtube.com/watch?v=v5XRNLJZIQU
https://www.youtube.com/watch?v=S59C8EM0jGo

Prezentacja
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/65112216?rel=0&startSlide=1

Porady
Jeśli powyższy opis produktu to dla Ciebie za mało, sprawdź poniższe artykuły na blogu K2. Krok po kroku
opisujemy jak osiągnąć 100% satysfakcji z efektu użycia naszych produktów.

1. Dlaczego warto wyprać tapicerkę samochodową? Jak zrobić to
skutecznie? - poradnik
Czytaj więcej
Brudna tapicerka samochodowa traci swój kolor (w przypadku
czarnej — szarzeje) i sprawia, że wnętrze samochodu jest mało
atrakcyjne. Trzeba też pamiętać o tym, że brudna tapicerka
samochodowa to raj dla bakterii i roztoczy. A one są groźne nie tylko

dla alergików.

https://k2.com.pl/blog/dlaczego-warto-wyprac-tapicerke-samochodowa-jak-zrobicto-skutecznie-poradnik/
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