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Karta produktu 
 

Wetrok Karpex 
 
 

Środki do prania dywanów 
 

 

Korzyści: 
Wydajny środek do czyszczenia zasadniczego i okresowego dywanów 
syntetycznych. 
Środek można stosować metodą ekstrakcji rozpyłowej lub z użyciem padu 
dywanowego. 
 

Zastosowanie: 
Do czyszczenia zasadniczego i okresowego tekstylnych wykładzin podłogowych. 
 

Warto wiedzieć: 
Nie nadaje się do czyszczenia dywanów z wełny żywej (owczej), włókien 
mieszanych ani innych materiałów wrażliwych na działanie alkaliów. W razie 
wątpliwości stosować Wetrok Retex.  
Ekstrakcja rozpyłowa: tylko dywany z niewrażliwą na działanie wody tkaniną 
podstawową i wodoodpornymi łączeniami klejowymi / podłożami.  
 

Właściwości: 
słabo pieniący 
lekko alkaliczny 
z dodatkiem niewielkiej ilości substancji zapachowych 
bez rozjaśniaczy optycznych 
 

pH koncentratu: 
 
 
 

Główne składniki: 
środki powierzchniowo-czynne, rozpuszczalnik, środek kompleksotwórczy, 
polimery, substancje zapachowe 
 

Przechowywanie / trwałość: 
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze 
wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem. Nieużywany pojemnik 
przechowywać zamknięty. Trwałość (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące. 
 

Zalecane metody użycia: 

Metoda nanoszenia padem dywanowym 

Tekstylną wykładzinę podłogową odkurzyć na sucho lub z użyciem szczotki. 
Plamy usunąć środkiem Wetrok Karpothek. Wykładzinę tekstylną i pad 
dywanowy spryskać roztworem czyszczącym i czyścić wykładzinę okrężnymi 
ruchami szorowarki. Pracować odcinkami. Zabrudzone pady obracać na 
drugą stronę lub wymieniać. Włókna wykładziny wyczesać szczotką do 
dywanów i pozostawić wykładzinę do wyschnięcia. 

Ekstrakcja rozpyłowa  

Tekstylną wykładzinę podłogową odkurzyć na sucho lub z użyciem szczotki. 
Plamy usunąć środkiem Wetrok Karpothek. Bezpośrednio: Napełnić zbiornik 
na wodę roztworem czyszczącym i w jednym cyklu pracy wykonać 
czyszczenie chemiczno-mechaniczne. Włókna wykładziny wyczesać szczotką 
do dywanów i pozostawić wykładzinę do wyschnięcia (min. 24 h). Pośrednio: 

Wykładzinę spryskać roztworem czyszczącym i pozostawić na ok. 10 minut. 
Nie pozostawiać do wyschnięcia! Czyścić wykładzinę chemiczno-
mechanicznie czystą wodą. Włókna wykładziny wyczesać szczotką do 
dywanów i pozostawić wykładzinę do wyschnięcia (min. 24 h). 

   

   

   

 

 
Dozowanie (do zimnej wody): 

 

 
  

Metoda nanoszenia padem 

dywanowym 

0,1 l – 0,3 l w 10 l 
 

 

Ekstrakcja rozpyłowa 

(bezpośrednio): 

0,1 l – 0,3 l w 10 l 
 

 

 

Ekstrakcja rozpyłowa 

(pośrednio): 

0,3 l – 1 l w 10 l 
 

 

 


