
 TIPS ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
Χρησιμοποιήστε μια μάνικα υψηλής πίεσης(124 bar max.) με ζεστό νερό  
(έως 70C ̊).
Αποδοτικό έτσι ώστε να καθαρίζει από λάδια από το πατάκι. Για ακόμη 
καλύτερα αποτελέσματα η χρήση ενός ήπιου σαπουνιού ή ήπιου 
απορρυπαντικού.Eπίσης προτείνεται απολιπαντικό χωρίς βουτύλιο.

ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΠΙΕΣΗ

Σκουπίζετε τακτικά ή στεγνώνετε την επιφάνεια και το πίσω μέρος του 
χαλιού. Η επιφάνεια μπορεί να καθαριστεί με ένα ήπιο σαπούνι/
απορρυπαντικό.

Σκουπίστε με σκούπα ή σκουπίστε την επιφάνεια. Είναι δυνατή η χρήση 
υγρής σφουγγαρίστρας με ήπιο σαπούνι ή απορρυπαντικό.

ESD
Το να σκουπίζετε ή να στεγνώνετε την επιφάνεια σε τακτική βάση είναι 
σημαντικό να διατηρούνται οι ιδιότητες στατικής διάχυσης του χαλιού. 
Συνιστάται ένα διάλυμα καθαρισμού στατικού ελέγχου, αλλά μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί μια υγρή σφουγγαρίστρα με ήπιο σαπούνι 
που δεν αφήνει υπολείμματα.

• ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ή οποιοδήποτε ΑΠΟΛΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΟΥΤΥΛΙΟ, ανεξάρτητα από το πού χρησιμοποιείται το 
χαλάκι.

• Η έκθεση του χαλιού σε οποιαδήποτε άλλα χημικά μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά την απόδοση των προϊοντος. Συμβουλευτείτε τη 
λίστα Notrax® Chemical Resistance για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την αντοχή στις χημικές ουσίες.

• Ο ακατάλληλος καθαρισμός, ο χειρισμός, το δίπλωμα ή η χρήση 
πλυντηρίου πιάτων του εμπορίου για τον καθαρισμό των χαλιών θα 
μειώσει την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή του χαλιού.

Εγγύηση κατασκευαστή προϊόντος εργονομικό 
χαλί ασφαλείας κατά της κόπωσης

Καθημερινή χρήση με 
μάνικα νερού με 

σαπούνι 

Καθημερινή χρήση με 
μάνικα 

νερού με σαπούνι 

Χαλί για στεγνές περιοχές

Καθαρίστε την επάνω 
επιφάνεια καθημερινά

Χαλί για 
υγρές  ή 

ολισθηρές 
περιοχές

Σκουπίζετε περιοδικά την 
επάνω επιφάνεια με λίγο νερό

Χαλί για κουζίνες 
ή  χώρους 
υγιεινής

υπάρχει εγγύηση 1 έτους στα προϊόντα μας από την στιγμή 
της αγοράς και κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης . Ο 
αγοραστής υποχρεούται να καθορίσει την καταλληλότητα 
του προϊόντος και αναλαμβάνει κάθε ευθύνη.
 Ο πωλητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που υπερβαίνουν 
την τιμή αγοράς του προϊόντος. Ο πωλητής δεν ευθύνεται 
για βλάβες πέρα από την αγοραστική τιμή του προϊόντος.

Όλα τα προϊόντα της  Notrax® κατασκευάζονται με τις 
υψηλότερες των προδιαγραφών. Η Superior Manufacturing 
Group Europe B.V. εγγυάται ότι όλα τα προϊόντα Notrax® 
δεν είναι ελλατωματικά. Στην απίθανη περίπτωση ενός 
προϊόντος Notrax® να είναι ελαττωματικό, θα γίνει πλήρης 
επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση με βάση τη 
διακριτική ευχέρεια του κατασκευαστή.. Με άλλα λόγια, αν 
υπάρχει κάποιο ελάττωμα, θα υπάρξει αντικατάσταση.  Η 
αξιοπιστία των προϊόντων μας είναι αδιαπραγμάτευτη και 
προέχει για εμάς, για αυτον τον λόγο 

Συμβουλές φροντίδας βιομηχανικού χαλιού 
Γιατί είναι σημαντικός ο τακτικός καθαρισμός . . .

•Για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των βιομηχανικών 
χαλιών αποτρέποντας τη συσσώρευση βρωμιάς για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα 

• Για τη διατήρηση των εξειδικευμένων ιδιοτήτων του 
χαλιού, όπως αντιολισθητικές ή στατικές ιδιότητες 
διάχυσης

•Για τη βελτίωση της συνολικής εμφάνισης

ΠΑΤΑΚΙΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

 Χρησιμοποιήστε μια μάνικα υψηλής 
πίεσης(124 bbarar max.) με ζεστό 
νερό  (έως 70C ̊) Αποδοτικό έτσι ώστε 
να καθαρίζει από λάδια από το 
πατάκι. 
Για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα η 
χρήση ενός ήπιου σαπουνιού ή ήπιου 
απορρυπαντικού.
Επίσης προτείνεται απολιπαντικό 
χωρίς βουτύλιο. 
ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΜΕ 
ΙΣΧΥΡΗ ΠΙΕΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ


