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Wetrok AG, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51  

Wetrok Austria GmbH, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68 

Wetrok GmbH, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0 

Wetrok Polska S.A., PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50 

Wetrok AB, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00  

Podatkovni list izdelka 
 

Wetrok Karpex 
 
 

Čistilo za preproge 
 

 

Prednosti za vas: 

Izjemno učinkovito čistilo za osnovno in vmesno čiščenje sintetičnih preprog. 

Uporablja se lahko za ekstrakcijo s pršenjem ali z blazinico za čiščenje preprog. 
 

Uporaba: 

Za osnovno in vmesno čiščenje tekstilnih talnih oblog. 
 

Koristen podatek: 

Izdelek Wetrok Karpex ni primeren za preproge iz strižene volne/mikrovlaken 

ali drugih materialov, občutljivih na baze. V primeru dvomov uporabite izdelek 

Wetrok Retex. Ekstrakcija s pršenjem: samo za preproge iz tkanin, ki niso 

občutljive na vodo, in vodoodporne lepljene materiale/tla.  
 

Lastnosti: 

rahlo penjenje 

rahlo alkalno 

rahlo odišavljeno 

brez sredstev za vidno posvetlitev 
 

pH-vrednost koncentrata: 

 

 
 

Pomembne sestavine: 

tenzidi, topila, vezivo, polimeri, dišave 
 

Shranjevanje/rok trajanja: 

Shranjujte v originalni embalaži v hladnem in dobro prezračenem prostoru. 

Zaščitite pred zmrzaljo. Ko izdelka ne uporabljate, naj bo vsebnik zaprt.  

Rok trajanja (pred odprtjem): 24 mesecev. 
 

Priporočeni načini uporabe: 

Uporaba blazinice za čiščenje preprog 

Tekstilno talno oblogo posesajte – na suho ali s krtačenjem. Madeže 

odstranite z izdelkom Wetrok Karpothek. Raztopino čistila razpršite na 

tekstilno talno oblogo in blazinico za čiščenje preprog ter očistite s krožnimi 

gibi naprave z vrtljivim diskom. Čistite po posameznih razdelkih. Umazane 

blazinice obrnite ali zamenjajte. Tla s preprogo zdrgnite s krtačo za tla in 

pustite, da se obloga popolnoma posuši. 

Ekstrakcija iz preproge  

Tekstilno talno oblogo posesajte – na suho ali s krtačenjem. Madeže 

predhodno obdelajte z izdelkom Wetrok Karpothek. Neposredno: Raztopino 

čistila nalijte v rezervoar za vodo in v enem delovnem koraku opravite 

ekstrakcijo. Tla s preprogo zdrgnite s krtačo za tla in pustite, da se obloga 

posuši (najm. 24 ur). Posredno: Na talno oblogo razpršite raztopino čistila in 

pustite učinkovati pribl. 10 minut. Ne dovolite, da se zasuši! Opravite pršilno 

ekstrakcijo s čisto vodo. Tla s preprogo zdrgnite s krtačo za tla in pustite, da 

se obloga posuši (najm. 24 ur). 

   

   

   

 

 
Priporočeni odmerki 

(v hladno vodo): 

 

 
 
 

Uporaba blazinice za 

čiščenje preprog 

0,1 l–0,3 l na 10 l 
 

 

Ekstrakcija s pršenjem 

(neposredno) 

0,1 l–0,3 l na 10 l 
 

 

 

Ekstrakcija s pršenjem 

(posredno) 

0,3 l–1 l na 10 l 
 

 

 


