
TIRA-NÓDOAS
PARA CARPETES & TAPETES

SEGURO • EFICAZ
Um produto de limpeza especial, com a potência suave de agentes vegetais activos.

Remove uma variedade de nódoas de forma suave mas eficaz, como: gordura, sumos 
de fruta, Coca-Cola, café (até 90%), vinho tinto, chá, ketchup, relva, alimentos, fuligem, 
ferrugem, pastilha elástica, marcadores e muitas outras nódoas.

Adequado para utilização em carpetes e tapetes de fibras sintéticas ou naturais, até 
mesmo nos mais delicados, como os tapetes Orientais e Nepaleses.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA
ANTES DE PROCEDER À REMOÇÃO DA NÓDOA:

Por favor ler atentamente as instruções antes de usar. Testar para descoloração e estabilidade de material. 
Remover, tirar ou demolhar a substância da nódoa com um pano branco sem borboto.

Remoção geral de nódoas - Humedecer um pano branco sem borboto com o spray e de seguida 
remover a nódoa com o pano. 

Limpeza de tapetes sintéticos – Dirigir o spray para a nódoa e deixar durante 1-2 minutos. De 
seguida, remover a nódoa com um pano branco sem borboto.

Remoção de nódoas difíceis – Humedecer um pano branco sem borboto com o spray e embrulhar 
numa escova suave/média/rolha/borracha de papel e remover a nódoa.

Atenção: O Tira-Nódoas CarpetVista fica em cristais pequenos quando seco, que agarram a sujidade e 
que podem ser aspirados.
Há uma ficha de dados de segurança disponível a pedido para o utilizador final.
Este produto não é adequado para sisal.

O TIRA-NÓDOAS CARPETVISTA É    
• bom para as fibras  • sem diluentes  • sem aromas sintéticos  • sem químicos agressivos

Ingredientes: Menos de 5% de agente aniónico de superfície de fontes vegetais renováveis,  
extracto de sabão, Limonene, Metilcloroisthiazolinone, Metilisothiazolinone.

• NÃO ENGOLIR
• MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS

Pode descarregar todas as instruções em vários idiomas do nosso website, www.carpetvista.pt

250 ml • Fabricado na Alemanha
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