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Značka Prochem  je již více než 40 let synonymem kvality ve výrobě čistících 

prostředků. Všechny čistící prostředky jsou určeny po profesionální použití. 
Specializované produkty pokrývají celou řadu požadavků na údržbu, čištění, odstraňování 
skvrn u koberců, podlah nebo tkanin. 

Čistící prostředky splňují vysoké nároky na účinnost, bezpečnost a ekologická kritéria. 
Jsou vyráběné v závodě Prochem Europe ve Velké Británii. 
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Čištění koberců – tekuté čistící prostředky 
 

 
  V této části je kompletní sortiment nízko pěnivých čistících prostředků  na  čištění 
koberců extrakční metodou. Prochem tekuté extrakční čisticí prostředky jsou rychle 

působící emulgátory, které uvolňují a vážou nečistoty, aby čištění bylo maximálně účinné 
s minimem usazenin. 

 

 

Extrakční čištění 
 

 
EXTRACTION PLUS     S775-05 - Profesionální nízkopěnící čisticí 
koncentrát pro extrakční čištění koberců. Nová vylepšená receptura 

s pH aktivátory a optickými zjasňovači.  

 Čirý a stabilní i při vysokých teplotách.  
 Vysychá  do práškového zbytku, nezanechává lepkavé 

zbytky. 

 Fluorescenční zelená kapalina s citrusovou vůní.  
 Ředění 1 : 100  
 pH 9 

 

S775-05    Obsah balení 5L    

Výkonnostní ceny : 1lt roztoku 1,02 Kč  1m2 vyčištěné plochy  0,45 Kč 

 
 
 

 
FINE FABRIC DETERGENT   B106-05  – je určený pro 
profesionální čištění koberců, čalounických tkanin a tkanin 
s jemným vláknem čistitelných vlhkým extrakčním způsobem. Má 
pokrokové složení s použitím nových technologií jako je mikro-

enkapsulace a mikro-povlak proti opětovnému znečištění s novými 
povrchově aktivními látkami.  
Odstraňuje nejen povrchová znečištění mastnotami, ale odstraní i 
hloubkové znečištění. 
Vhodný také pro údržbu vlněných koberců a předložek s certifikací 
WOOLSAFE 

 

 Ředění 1 : 66  pH 8,5 

B106-05  Obsah balení je 5L     

Výkonnostní ceny: 1lt roztoku 1,90 Kč  1m2 vyčištěné plochy  1,50 Kč 
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 FIBRE AND FABRIC RINSE   B109-05  - Profesionální PH kyselý 

produkt vhodný jako závěrečný postřik nebo oplach na neutralizaci 

zásaditých čistidel použitých v předstřiku při odstraňovaní nečistot, 
skvrn, mastnot apod. 

 

 WOOLSAFE 

 Zajišťuje stabilizaci barev. 

 Ideální pro vlnu,  bavlnu a přírodní vlákna.  

 Je účinný i při neutralizaci znečištění močí a zápachu v 

koberci.  

 Oranžová kapalina s čerstvou vůní pomerančové kůry. 

 Ředění 1:50 až 1:100,  pH 4 
 
 

B109-05    Obsah balení 5L    

 

Čištění koberců – tekuté čistící prostředky - VLNA 
 

 
LIQUID WOOLSAFE – S781-05  Bezpečné a účinné čistidlo pro 
extrakční čištění vlněných a skvrnám odolným nylonovým 
kobercům. WOOLSAFE -zajišťuje bezpečné použití produktu pro 
vlněné koberce a předložky. 
 

 Produkt s citronovou vůní. 
 Ředění 1 až 100 , pH 8,5 

 

 

 

 

 

S781-05  Obsah balení 5L    
Výkonnostní ceny:  1lt roztoku 1,40 Kč  1m2 vyčištěné plochy  0,70 Kč  

 

 
 FIBRE AND FABRIC RINSE   B109-05  - Profesionální PH kyselý 

produkt vhodný jako závěrečný postřik nebo oplach na neutralizaci 

zásaditých čistidel použitých v předstřiku při odstraňovaní nečistot, 
skvrn, mastnot apod. 

 

 WOOLSAFE 

 Zajišťuje stabilizaci barev. 

 Ideální pro vlnu,  bavlnu a přírodní vlákna.  

 Je účinný i při neutralizaci znečištění močí a zápachu v 

koberci.  

 Oranžová kapalina s čerstvou vůní pomerančové kůry. 

 Ředění 1:50 až 1:100, pH 4 
 

B109-05    Obsah balení 5L    
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Čištění koberců – práškové čistící prostředky 

 
Práškové prostředky pro extrakční  čištění  koberců. 

Vysoce koncentrované práškové čistící prostředky pro extrakční čištění koberců  
formulované pro větší ekonomiku a optimální výsledky v čištění . Ideální pro použití při 
smluvním čištění. 

 

 

 

CRYSTAL GREEN  S777-04 - Prémiové neiontové práškové 
čistidlo na extrakční čištění pro velkolepé výsledky na 
odstranění odolných mastných nečistot. 
 

 Jedná se o zelený prášek s citrusovou vůní. 
 Ředění 1 až 666  
 pH 9,5 

 

 

 

 

S777-04   Obsah balení 4 kg      
Výkonnostní ceny:  1lt roztoku 0,48 Kč  1m2 vyčištěné plochy  0,24 Kč  
     

 

 

 

 

Čištění koberců -  čištění s nízkou vlhkostí 
 

Produkty pro údržbové čištění koberců a tkanin 

 

Rozsáhlý sortiment produktů pro údržbové čištění koberců a tkanin s nízkou vlhkostí . 
Prochem čistící prostředky pro údržbu  a šampony na koberec zahrnují  nejnovější  
prostředky pro rychlé schnutí a proti rychlému opětovnému znečištění. 
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Čištění koberců - čištění pěnou 

 
 
 
 

 
FIBRE SHAMPOO  B105-05 - Je vysoce pěnivých krystalizující 
šampon s novou Mikroenkapsulační formulí  pro použití s 
postřikovačem, se stroji s  rotačním kartáčem, kotoučovými stroji 
nebo stroji pro čištění suchou pěnou. 
Je určený k čištění vláken koberců a tkanin, na které lze aplikovat 
mokré čištění.  
 Mikroenkapsulace je proces, při kterém jsou mikrokapky kapaliny 
pokryty vhodnou látkou a po zaschnutí se veškeré takto fixované 
zbytky čisticí látky odstraní během obvyklé údržby.V čištěném 
povrchu tak nezůstávají zbytky čistícího prostředku. 
 

 Stabilizuje barvy  

 Čirá kapalina s vůní citronu a limetky.  
 Ředění 01:20-01:25  

 pH 7 

B105-05   Obsah balení 5L        

 

Čištění koberců - suché čištění 

 
FIBERDRI® - C803/812 Fiberdri ® je speciálně vyvinutá, 
vysoce kvalitní směs pro suché čištění koberců a předložek. 
Obsahuje biologicky rozložitelné čistící složky, má příjemnou 
vůni a je navržena pro absorpci nečistot a vlhkosti, což umožní 
používat koberce ihned po vyčištění. 
FIBERDRI ® je smě pro suché čištění koberců založená na 
přírodní organické látce potažené biologicky odbouratelnými 
čisticími prostředky.  
 

• WoolSafe - schváleno pro vlněné koberce a předložky  
• Připraveno k použití pro aplikaci kartáčem nebo za použití 

systému pro suché čištění  Prochem Fiberdri ® TM4.  
 

 Přibližná spotřeba je 1kg na 15 m2 zašpiněného koberce. 
 Směs zlaté barvy s květinovou vůní. 
 pH 6    Vědro 1ks. 10Kg 

 
C 812    Obsah balení 10kg.           
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Předčištění silně znečištěných ploch koberců 

Řada speciálně formulovaných prostředků pro předčištění, které se provádí před 
normálním extrakčním nebo pěnovým čištěním uvolní silné znečištění od oleje a 
mastnoty ze silně znečištěných oblastí koberce. Použití Prochem přípravků pro předčištění 
zabrání jejich nadměrnému promočení a  koberce budou krásně čisté s minimem 
zbytkových nečistot. 

 

POWER BURST - S789-04 Nová formule enzyme-free vysoce 

účinného alkalického čistidla vhodného na předčištění silně 
znečištěných koberců v komerčních prostorách. Ideální např. pro 
restaurace . Velmi účinně odstraňuje mastnotu z koberců. 
 

 Může být použit v postřikovačích . 
 Bílý prášek s květinovou vůní. 
 Ředění 1 až 66 , pH 11 

 

 

S789-04    Obsah balení 4kg.           
 

 

 
MULTI  PRO – S709-05  Profesionální univerzální čistidlo pro 

předčištění silně provozovaných koberců a skvrn. Excelentní na 
šmouhy způsobené průvanem a mastnoty. Nanáší se za pomoci 

rozstřikovače na intenzivně znečištěné plochy a skvrny 

před strojním čištěním. 

 Tyrkysově modrá kapalina s vůní citrusů  

 Ředění 1 : 8   

 pH 10,5 
   

 

 

 

S709-05  Obsah balení je 5L   

   

Výkonnostní ceny:  1lt roztoku 11,40 Kč  1lt roztoku = 8m2   

 1m2  aplikované plochy  1,40 Kč (postřik pouze na místa kde je třeba předčištění) 
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Předčištění koberců – VLNA 
 
 

 
 

PRESPRAY GOLD – B107-05  Vysoce koncentrovaný a účinný 
prostředek na profesionální předčištění  vlněných nebo vlna-mix 

materiálů,dále na odolné skvrny na nylonu a další citlivé 
materiály na pH, vhodný tam, kde lze čistit koberce a potahové 
látky mokrou cestou.  

WoolSafe - lze použít k údržbě produktů jako jsou vlněné koberce 

a koberečky.  

 

 Čistidlo s květinovo- citronovou vůní. 
 Ředění 1 do 32 

  pH 8 
 
 
 
 

B107-05    Obsah balení 5L  

1lt roztoku = 8m2    1m2 aplikované plochy  0,80 Kč (postřik pouze na místa kde je třeba 
předčištění) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty pro čištění čalounění a jemných tkanin.  

 

 
 Prochem čistící prostředky na čalounění a jemné tkaniny jsou vhodné pro většinu 
potahových látek a předložek. Zahrnují nízko pěnivé a vysoce pěnivé produkty,  

prostředky  pro oplach, speciální suché chemické čištění a ošetření výrobků z kůže.  
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Extrakční čištění 
 

 
FINE FABRIC DETERGENT   B106-05  – čistící  prostředek na 
čalounění a jemné tkaniny s technologií mikropovlaku proti 
opětovnému znečištění a s novými povrchově aktivními látkami.  
Má pokrokové složení s použitím nových technologií. Je určený pro 
profesionální čištění čalounických tkanin čistitelných vlhkým 
extrakčním způsobem, tkanin s jemným vláknem a koberců.  
Odstraňuje nejen povrchová znečištění mastnotami, ale odstraní i 
hloubkové znečištění. 
Vhodný také pro údržbu vlněných koberců a předložek s certifikací 
WOOLSAFE 

 

 

 Ředění 1 : 66   

 pH 8,5 

B106-05  Obsah balení je 5L     

 

Výkonnostní ceny: 1lt roztoku 1,90 Kč  1m2 vyčištěné plochy  1,50 Kč 

 

 

 

 

 
 FIBRE AND FABRIC RINSE   B109-05  - Profesionální PH kyselý 

produkt vhodný jako závěrečný postřik nebo oplach na neutralizaci 

zásaditých čistidel použitých v předstřiku při odstraňovaní nečistot, 
skvrn, mastnot apod. 

 

 WOOLSAFE 

 Zajišťuje stabilizaci barev. 

 Ideální pro vlnu,  bavlnu a přírodní vlákna.  

 Je účinný i při neutralizaci znečištění močí a zápachu v 

koberci.  

 Oranžová kapalina s čerstvou vůní pomerančové kůry. 

 Ředění 1:50 až 1:100,  pH 4 
 
 

B109-05    Obsah balení 5L    
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Čištění čalounění – čištění pěnou 

 

 
 
 

 
FIBRE SHAMPOO  B105-05 - Je vysoce pěnivých krystalizující 
šampon s novou Mikroenkapsulační formulí  pro použití s 
postřikovačem, se stroji s  rotačním kartáčem, kotoučovými stroji 
nebo stroji pro čištění suchou pěnou. 
Je určený k čištění vláken koberců a tkanin, na které lze aplikovat 
mokré čištění.  
 Mikroenkapsulace je proces, při kterém jsou mikrokapky kapaliny 

pokryty vhodnou látkou a po zaschnutí se veškeré takto fixované 
zbytky čisticí látky odstraní během obvyklé údržby.V čištěném 
povrchu tak nezůstávají zbytky čistícího prostředku. 
 

 Stabilizuje barvy  

 Čirá kapalina s vůní citronu a limetky.  

 Ředění 01:20-01:25  

 pH 7 

B105-05   Obsah balení 5L        

 

Čištění čalounění -  suché chemické čištění 

 

 
DRI PRO - B140 Speciální směs rozpouštědel, povrchově aktivních 
látek a vůně pro profesionální čištění jemných tkanin citlivých na vodu, 

které nemohou být čištěny mokrou cestou. 
  Dri Pro je určený pro ruční aplikaci podle pokynů na štítku 

(bez zápachu po rozpouštědlech).  
 Obsahuje odvlhčovače a deodoranty.  
 Vhodný pro čištění hedvábných koberců (vždy předem 

otestujte). 

 Čiré rozpouštědlo s citrónovou vůní. 
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DRY CLEANING DETERGENT ADDITIVE - B143 Detergentní koncentrát pro 
DriPro směs rozpouštědel, který zlepšuje účinnost suchého čištění. Vhodný pro 
odstranění nečistot na vodní bázi.  
Čirá kapalina s citrónovou vůní. 
 

 

 

 

 

Čištění čalounění -  kůže 

 

 

 
LEATHER CLEANER - E672 Čistič a kondicionér koženého čalounění s 
rozprašovacím aplikátorem. Obsahuje speciální povrchově aktivní látky a 
Neatsfoot olej -speciální olej chránící kůži a kožené výrobky. 

 
 Bílá emulze s lehkou citrónovou vůní.  
 Připraveno pro použití. 
 pH 6,5 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEATHER CONDITIONER - E675 Závěrečné ošetření na vyčištěné kožené 
čalounění, nahrazuje přírodní oleje, obnovuje pružnost a pomáhá impregnovat 
povrch. Obsahuje Neatsfoot olej a kondicionující látky. 

  

 Tekutá emulze s vůní kůže a citrónu. 
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Předčištění silně znečištěných ploch čalounění 
 

 

 

FABRIC PRESPRAY  B148-05  - Koncentrovaný čistící prostředek 
na předčištění a stabilizaci čalounických tkanin. Napomáhá při 
uvolňování nečistot z textilií a vláken koberce před samotným 
extrakčním čištěním.  
 

Při znečištění vlasovým mazem a znečištění způsobené tělesným 
kontaktem použijte Fabric Restorer B108 

 

 Ředění 01:10-01:03, pH 9 

 

 

 

B148-05    Obsah balení 5L    

 

Výkonnostní ceny: 1lt roztoku 11 Kč  1lt roztoku = 8m2    1m2  aplikované plochy    1,40 

Kč (postřik pouze na místa kde je třeba předčištění) 

 

 

 

FABRIC RESTORER   B108-05 - Vysoce účinný prostředek na 
předčištění čalounění. Prostředek je určen k čištění intenzivně 
znečištěných zón na čalounění a textiliích, které lze čistit mokrým 
extrakčním procesem. 
Prostředek  Fabric Restorer  čistí mastnoty, vlasový maz, znečištění 
způsobené tělesným kontaktem a jiná silná znečištění. 

 Vláknům i látkám vrací intenzivní jas.  
 Obsahuje prostředek s technologií mikropvlaku proti 

opětovnému znečištění.  
 Vysoce koncentrovaná směs čistících prostředků a nových 

rozpouštědel.  
 Čirá kapalina s citrusovou vůní.  
 Ředění 1 : 16 pH 9.  

B108-05    Obsah balení 5l.     
 

Výkonnostní ceny: 1lt roztoku 13,60 Kč  1lt roztoku = 8m2    1m2  aplikované plochy    

1,70 Kč (postřik pouze na místa kde je třeba předčištění) 
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Deodoranty a odstranění pachů. 

 

Specializované produkty pro profesionální deodorizaci. Prochem  deodoranty  jsou 
uživatelsky příjemné a vysoce efektivní  i při výskytu obtížných pachů v kobercích a 
tkaninách. Prochem deodoranty jsou připraveny vyřešit problém s pachy od kouře až po 
pachy od moči a všeobecných nepříjemných zápachů v kobercích a tkaninách.  
 

 

 

 
ODOUR FRESH B124 Koncentrovaný deodorant s osvěžující vůní, 
speciálně vyvinutý pro použití na koberce a textilie. Profesionální 
receptura s vysoce kvalitními deodoranty, které mohou být aplikovány 
přímo na koberec nebo přidány do čisticího roztoku.  
 

 Čirá tekutina s osvěžující jemnou vůní. 
 Ředění 1 : 100   

 pH 7,5 

 

 

 

  
 
FIBREFRESH - A275  Neutralizuje a štěpí pachy v kobercích, 
textiliích a na většině dalších povrchů. 
Bio-enzymatický dvojčinný deodorant pro profesionální ošetření 
koberců a textilií. Fibrefresh kombinuje rychlou absorpci zápachu s 
dlouhodobým bioenzymatickým  působením, které neutralizuje většinu 
zbytků organického zápachu např. moč, zbytky potravin nebo kouře. 
  

 Aplikujte rozprašovačem před samotným čištěním a po 

opláchnutí. 
 Čirá kapalina se sladkou svěží vůní. 
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Doplňkové produkty pro řešení potíží a problémů. 
  
Profesionální péče o koberce a tkaniny. Speciální řešení základních problémů sahající od 
odpěňovačů až po oxidační aktivátory a aditiva s rozpouštědly. 
 
 

 

 

 
ULTRAPAC RENOVATE - A217 Vysoce výkonný a koncentrovaný 
průmyslový čistič pro použití  na koberce, podlahy, stěny,tvrdé 
povrchy, porézní povrchy a mnoho dalších materiálů, které vyžadující 
profesionální restaurování po nehodách. Ultrapac Renovate  je  

neleptavý, neobsahuje rozpouštědla, neutralizuje el. náboj a je navržen 
tak, aby pronikl do materiálu a uvolnil uhlík, saze, kouř, mastnoty, 
kaučuk , nečistoty způsobené průvanem a jiné hluboce proniknuté 
nečistoty.  
  

 Červená kapalina s květinovou vůní. 
 

 

 

 

 

 

 
CITRA-BOOST B845 Profesionální síla čistícího aditiva na bázi 
rozpouštědel, které se přidává pro zvýšení čistícího výkonu v náročných 
podmínkách do roztoku na předčištění, extrakci nebo šamponování. 
Citra Boost zvyšuje účinnost na odstranění mastných a olejových 
nečistot, asfaltové stopy, potravinové nečistoty a mnoho dalších obtížně 
odstranitelných nečistot na koberci a čalounění, které lze čistit mokrou 
cestou.  

 Oranžová kapalina s citrusovou vůní.  
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OXIBRITE - B151 Aditivum - Oxidační činidlo, které se používá 
k zesvětlení bílých, šedobílých nebo pastelových odstínů vláknen 
koberců nebo textilií. Oživuje světlé barvy a pomáhá odstranit  
stopy po čaji, kávě, vodních skvrnách a zhnědnutí od juty nebo 
celulosy. 

Je používán jako "poslední možnost" dočištění na obtížných 
tříslovinových skvrnách (káva, čaj), zhnědnutí nebo vodoznaky.  
 
 
 

 

 
 
 
 

Odstranění skvrn 
 

 Specializované produkty na odstranění skvrn a fleků  Prochem  jsou vyzkoušené a 
osvědčené formulace, které si poradí s jejich odstraněním.  

 

 

 

 

 

 

 
NEUTRAL PRO-SPOTTER - B122 Unikátní profesionální čistič skvrn s 

neutrálním pH  účinný na většinu skvrn od potravin, nápojů a všeobecných 
skvrn na bázi vody.  Neutral Pro-Spotter lze bezpečně používat na 
jakémkoliv vlákně nebo tkanině čistitelného mokrou cestou. 
 

 WoolSafe schváleno pro vlněné koberce a předložky 

 Čirá tekutina s květinovou vůní. 
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CITRUS GEL - E840 Citrusové rozpouštědlo a čisticí prostředek na 

bázi tekutého gelu. Odstraňuje skvrny od oleje, maziv, dehtu, 
pryskyřice, žvýkačky a jiné olejové skvrny na kobercích a textiliích. 
Citrus Gel lze bezpečně používat na mnoha různých skvrnách a flecích, 
jeho gelová konzistence umožňuje působení na povrchu vláken, čímž 
se vyhýbá problémům s reakcí u latexových podkladů, které se běžně 
vyskytují u jiných rozpouštědel na citrusové bázi.  
 

 Bílý gel s citrusovou vůní.  
 Připraven pro použití 
 pH 5  

 Jednotka 1L 

 
E840-01  Obsah balení je 1L     

 

 

 

 

  
SOLVALL SPOTTER - B123 Vysoce účinná směs 
rychleschnoucích rozpouštědel pro odstranění všeobecných skvrn na 
bázi ropy jako jsou mastnoty, oleje, maziva, lepidla, dehet, 
pryskyřice, barvy na bázi oleje, asfalty, gumy, kosmetika a mnoho 

dalších rozpouštědly rozpustných skvrn na kobercích a textiliích 
(nutno předem otestovat). 

 

 Čiré rozpouštědlo s lehkou pomerančovou vůní. 
 Připraveno pro použití 

 
B123-01  Obsah balení je 1L     

 

 

 

 

 
SOLVEX - A277 Vodou oplachovatelná, netěkavá směs 
penetračních rozpouštědel a čisticích prostředků  určená pro 
odstranění skvrn na bázi olejových a disperzních barev a laků, laků 
na nehty,  inkoustů a  jiných rozpouštědly rozpustných skvrn na 
kobercích, textiliích a dalších materiálech.  
 

 Čirá rozpouštědla s aromatickou vůní.  
 Připraveno pro použití 
 Balení 1L 

 
A277-01  Obsah balení je 1L     
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MULTI  PRO – S709-05  Profesionální univerzální čistidlo pro 

předčištění silně provozovaných koberců a skvrn. Excelentní na 
šmouhy způsobené průvanem a mastnoty. Nanáší se za pomoci 

rozstřikovače na intenzivně znečištěné plochy a skvrny 

před strojním čištěním. 

 Tyrkysově modrá kapalina s vůní citrusů  

 Ředění 1 : 8   

 pH 10,5 
   

 

S709-05  Obsah balení je 5L     
 

 

 
STAIN PRO – B144-05  Vysoce účinný odstraňovač bílkoviných 
skvrn z koberců a textílií - skvrny od krve, potravin, čaje,kávy 
nebo zvratky.  

Rozpouštědlo na bázi vody a alkalických prostředků pro 

neutralizaci kyselých nebo olejových skvrn z vláken koberce nebo 
textílií. 
Vhodný pro odstranění čerstvých skvrn od kávy, čaje, mléka, 
smetany, vína, dále od krve a zvratků. 
  

 Čirá kapalina s mátovou vůní. 
 Ředění - připraveno přímo k použití 
 pH 10,5 

 B144-05  Balení  5L   Cena:      

 
 

 

 
COFFEE STAIN REMOVER B195-05  
 

Speciálně vyvinutý kyselý prostředek pro přímé odstranění skvrn od  
čaje, kávy, piva a jakýchkoli dalších tříslovinových skvrn, vodních 
map a jiného žlutého a hnědého zbarvení na kobercích a textiliích.  
Coffee Stain Remover lze použít, jak na koberce a tkaniny ze 
syntetického vlákna, tak  na vlákna z přírodního materiálu, ale i na 
jiné povrchy na kterých byl před použitím otestován. 
 

 Čirá kapalina s citrónovou vůní.  

 Připraven k použití  

  pH 2.5    

B195-05   Obsah balení 5L        
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Produkty pro Impregnaci koberců a čalounění. 
 

  Exkluzivní ochranné prostředky mají za cíl zajistit odolnost proti znečištění a skvrnám 

na nových a čerstvě vyčištěných kobercích a tkaninách.  Kvalitní značkové přípravky   
Prochem Fluoroseal ® 

 
 

FLUOROSEAL

® 

PLUS B129 Fluoropolymerová bezzápachová 
impregnace na koberce profesionální kvality. Chrání povrch vlákna 
proti vodě a rozlitým látkám na bázi olejů. Exkluzivní formule 
obsahuje aditivum pro blokaci skvrn, které pomáhá při odstranění 
skvrny na bázi potravinářských barviv. Aplikovat lze i na vlhké, 
čerstvě vyčištěné koberce. 
 

WoolSafe opravňuje produkt k údržbě vlněných koberců a předložek 

.  

 Bílá tekutina. 
 

 

 

 

 
AQUA SEAL FABRIC PROTECTOR - B130 Aqua Seal Fabric 

Protector poskytuje odolnou impregnaci proti znečištění a skvrnám 
založeným na vodní bázi pro mokrou cestou čistitelné jemné 
tkaniny a také ulehčuje jejich následné čištění. 
 

 Bílá tekutina. 
 Pokrytí cca. 75 m2 na 5 litrů. 
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