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Dialyson Expert–C 

Fisa tehnica 
 

 Dialyson Expert-C elaborează compuși chimici în scopul îndepărtării petelor de pe textilele 
folosite pentru acoperirea podelelor 

 în cadrul fuziunii soluțiilor, cei doi compuși dezvoltă oxigen/ ozon și elimină, în modul cel mai 
blând, petele care până acum erau dificil sau imposibil de îndepărtat 

 se prevede respectarea instrucțiunilor de utilizare și a fişelor tehnice de securitate 
 utilizarea Dialyson Expert-C poate avea loc numai prin intermediul unor dispozitive de protecție a 

mâinilor 
  sunt suficiente mănușile de unică folosință, utilizate în sistemul medical 
 din punctul de vedere al tehnicii de dezvoltare, produsul este unul de ultimă generație 
 în cadrul modului de acționare respectă toate tehnicile de colorare cunoscute în prezent, atât în 

ceea ce privește fibrele sintetice, cât și cele naturale 
 se prevede testarea produsului pe o suprafață ascunsă 
 Dialyson Expert-C poate fi utilizat în toate formele și sistemele de curățare  
 se prevede utilizarea produsului numai pe covorul sau tapițeria curată și uscată 

 

Domenii de aplicare: 
 

 în principal, pentru îndepărtarea, printre altele, a cafelei, a ceaiului, a urinei, a vinului roșu, a 
sucurilor închise la culoare, a sosului Worcestershire 
 

Avantaje: 
 

 curățirea covoarelor și a tapițeriei prin intermediul Dialyson Expert-C are, în sfârșit, posibilitatea 
de a rezulta în eliminarea, în modul cel mai blând, a petelor care până în prezent au fost 
neîndepărtabile 

 respectând tehnica de aplicare specificată, produsul este ușor de utilizat 
 Dialyson Expert-C este clasificat ca fiind coroziv și de aceea se prevede utilizarea sa ca atare 
 se prevede respectarea normelor de siguranță 
 până în prezent nu s-au observat reacții alergice, nici sensibilizante 
 Dialyson Expert-C conține peroxid de hidrogen, substanță considerată periculoasă în conformitate 

cu Ordonanța privind substanțele periculoase 
 cu gama noastră completă de produse veți obține rezultate mult peste medie din toate punctele de 

vedere ale curățării covoarelor. 
 


