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Produktblad 
 

Wetrok Karpex 
 
 

Mattrengöringsmedel 
 

 

Fördelar för er: 

Effektivt rengöringsmedel för grundrengöring och lättare rengöring av 

syntetmattor. 

Kan användas både med sprayextraktion och med metoden med mattrondell. 
 

Användningsområde: 

För grundrengöring och lättare rengöring av textilgolv. 
 

Bra att veta: 

Wetrok Karpex lämpar sig inte för mattor av ny ull, mikrofiber eller andra 

alkalikänsliga material. I tveksamma fall ska Wetrok Retex användas.  

Sprayextrahering: endast på mattor med baksida som är okänslig för vatten 

och vattenfast lim/undergolv.  
 

Egenskaper: 

skummar svagt 

svagt alkalisk 

lätt parfymerat 

utan optiskt blekmedel 
 

pH-värde koncentrat: 

 

 
 

Viktiga innehållsämnen: 

tensider, lösningsmedel, komplexbildare, polymerer, doftämnen 
 

Förvaring/hållbarhet: 

Förvara medlet i originalbehållare på en sval, välventilerad plats. Skyddas mot 

frost. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena. Hållbarhet 

(oöppnad): 24 månader 
 

Rekommenderat användningssätt: 

Metod med mattrondell 

Torr- eller borstdammsug textilgolvet. Ta bort fläckar med Wetrok Karpothek. 

Spraya textilgolvet och mattrondellen med rengöringslösningen och rengör 

genom roterande rörelser på skurmaskinen. Arbeta stegvis. Vänd eller byt ut 

smutsiga rondeller. Borsta upp mattluggen med en mattsopare och låt golvet 

torka helt. 

Mattextraktion  

Torr- eller borstdammsug textilgolvet. Förbehandla fläckar med Wetrok 

Karpothek. Direkt:Fyll på brukslösning i vattentanken och sprayextrahera 

golvet i ett arbetsmoment. Borsta upp mattluggen med en mattsopare och låt 

golvet torka helt (min. 24 h). Indirekt: Spraya golvbeläggningen med 

brukslösning och låt den verka ca 10 min. Låt inte torka in! Sprayextrahera 

golvet med rent vatten. Borsta upp mattluggen med en mattsopare och låt 

golvet torka helt (min. 24 h). 

   

   

   

 

 
Doseringsrekommendation 

(i kallt vatten): 

 

 
 
 

Metod med mattrondell 

0,1 l–0,3 l i 10 l 
 

 

Sprayextraktion (direkt) 

0,1 l–0,3 l i 10 l 
 

 

 

Sprayextraktion (indirekt) 

0,3 l–1 l i 10 l 
 

 

 


