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Призначення. Пінний миючий засіб призначений для прання водостійких килимових 
виробів в умовах спеціалізованого цеху з застосуванням роторних полотерів або 
верстатів автоматичного типу. Рекомендується для сильно забруднених килимів. 
Рекомендується для особливо делікатних виробів, в тому числі вовняних і шовкових 
килимів ручної роботи.

pH концентрату 8. pH готового розчину  8.
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Призначення. Пінний миючий засіб призначений для прання водостійких килимових 
виробів в умовах спеціалізованого цеху з застосуванням роторних полотерів або 
верстатів автоматичного типу. Рекомендується для сильно забруднених килимів.
Не рекомендується для килимів ручної роботи.

pH концентрату 10. pH готового розчину  8.



100-200 

Призначення. Пінний миючий засіб призначений для прання водостійких килимових 
виробів в умовах спеціалізованого цеху з застосуванням роторних полотерів або 
верстатів автоматичного типу. Рекомендується для сильно забруднених килимів. Не 
рекомендується для килимів ручної роботи.

pH концентрату 10. pH готового розчину  9.



pH концентрату 1. pH готового розчину  3



500 мл

Призначення. Для виведення плям, багатофункціональний лужний засіб для чищення 
текстильних покриттів. Концентрат використовується як засіб для виведення стійких 
білкових та жирових плям, в розведеному вигляді може застосовуватися як засіб для 
попереднього змочування (pre-sprаy) або розчин для чищення. Застосовується для 
чищення водостійких текстильних покриттів. Має високу очисну здатність. Розчин 
Scaria Сleaner дозволяє видалити більшість типових потожирових, пилових та інших 
типових побутових і харчових забруднень.

Приготування розчину. Для локального виведення плям використовуйте розчин в 
співвідношенні 1:3 або концентрат. Для попереднього змочування використовуйте 
розчин у співвідношенні 1:10 з водою. Для загального чищення методом екстракції 
розвести концентрат у теплій воді у співвідношенні 1:20-1:40.

Приготування розчину. Залийте розчин в екстрактор і проведіть чистку поверхні, пода-
ючи і збираючи відпрацьований розчин з брудом. Після чищення поверхню необхідно 
промити розчином Acid Cleaner.



pH концентрату 6,5. pH готового розчину  7.



250 мл1 л

pH: концентрату 1.

ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ІРЖІ



Призначення. Плямовивідник для виведення плям, що містять широкий спектр жирів, 
нафтопродуктів, фарб на основі розчинних полімерів, косметики.  Допомагає розчини-
ти і видалити плями помади, лаку, фарби, чорнила, маркера, плями харчових жирів, 
масляні плями.

Тестування. Проведіть пробне нанесення і переконайтеся, що препарат не ушкоджує 
покриття, в тому числі клей в тканині, основу килимового покриття і так далі.
Підготовка. Якщо під килимом знаходиться лакована або пофарбована підлога, 
покладіть під килим поліетиленову плівку і всмоктуючий матеріал. При чищенні 
меблів, по можливості, поліетиленову плівку і всмоктуючий матеріал прокладіть між 
оббивкою і наповнювачем.
Видалення плями. Нанесіть на пляму небагато препарату, за необхідності обробіть 
механічним способом та змийте за допомогою екстрактора.

Приготування розчину. Не вимагається.
pH: концентрату 5



pH  готового розчину  10.



pH готового розчину 5.



GREASE ELIMINATORВИВІДНИК ОЛІЇ, ФАРБИ, КЛЕЙ

200 мл

Призначення. Дбайливе видалення пасти кулькової ручки, штрихів фломастерів, 
маркерів, пластиліну з текстильних покриттів (оббивки м'яких меблів, килимових 
покриттів, килимів, одягу).

Тестування: проведіть пробне нанесення і переконайтеся, що засіб не ушкоджує 
покриття, в тому числі клей в тканині, основу килимового покриття і так далі.
Підготовка: якщо під килимом знаходиться лакована або пофарбована підлога, 
покладіть під килим поліетиленову плівку і всмоктуючий матеріал. При чищенні 
меблів, по можливості, поліетиленову плівку і всмоктуючий матеріал прокладіть між 
оббивкою і наповнювачем.
Видалення плями: нанесіть на пляму небагато засобу, за необхідності обробіть 
механічно та змийте за допомогою екстрактора. 
Обробка великих ділянок: для обробки великих ділянок можливо розбавлення 
концентрату водою у співвідношенні 1:2.

Приготування розчину:
не вимагається. Засіб готовий до застосування.



EXTRAKT 10
ЗАСІБ ДЛЯ

ЕКСТРАКЦІЙНОЇ ЧИСТКИ

Призначення. Розчин препарат Extrakt 10 призначений для екстракційної чистки 
стійких до намокання текстильних покриттів (в тому числі килимів, оббивки м'яких 
меблів, підлогових килимових покриттів, драпірування) методом екстракції, в тому 
числі - гарячої екстракції.

Застосування. Налийте розчин в бак екстрактора призначений для миючого розчину 
(чистий бак), проведіть чищення текстильної поверхні одночасно подаючи розчин на 
поверхню і збираючи його шляхом аспірації (всмоктування) екстрактором (миючим 
пилососом). На вироби з високою забрудненістю використовуйте посилені розчини або 
проведіть попереднє змочування розчином препарату Scaria cleaner.
Комерційні покриття для підлоги чистка яких проводилася без попередньої підготовки 
розчинами Scaria cleaner, виключно розчином Extrakt 10 без добавок або з тільки з 
добавкою Cleaner powder можуть не промиватися після чистки.

Приготування розчину. Змішайте концентрат Extrakt 10 з чистою водою в пропор-
ції 1:50-1:100 (100-200мл: 10 літрів води), перемішайте суміш. Препарат легко 
розбавляється водою. Для посилення миючої здатності, допустимо додавання 
25-50 грам препарату Cleaner powder на 10 літрів розчину Extrakt 10 з водою або 
додавання 50-100мл концентрату препарату Scaria cleaner на 10 літрів розчину 
Extrakt 10 з водою.



GUM REMOVERЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ
ЖУЙКИ

200 мл

Призначення. Видалення жувальної гумки з текстильних покриттів (оббивки м'яких 
меблів, килимових покриттів, килимів, одягу).

Тестування: проведіть пробне нанесення і переконайтеся, що засіб не ушкоджує 
покриття, в тому числі клей в тканині, основу килимового покриття і так далі.
Підготовка: якщо під килимом знаходиться лакована або пофарбована підлога, 
покладіть під килим поліетиленову плівку і всмоктуючий матеріал. При чищенні 
меблів, по можливості, поліетиленову плівку і всмоктуючий матеріал прокладіть між 
оббивкою і наповнювачем.
Видалення плями: нанесіть на пляму 1-2 мл препарату, обробіть жуйку механічно за 
допомогою спеціального шпателя (лопатки), змішуючи жуйку з засобом для виведення 
плям, і дайте подіяти 3-5 хвилин. Розм’якшену жуйку відокремте від текстильного 
виробу за допомогою того ж шпателя (лопатки) і зберіть серветкою, місце обробки 
промийте миючим розчином за допомогою екстрактора. Якщо на покритті залишилися 
сліди жуйки, проведіть обробку ще раз.

Приготування розчину:
не вимагається. Засіб готовий до застосування.



EXTRAKT POWDER BIOSOLV
ЗАСІБ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ КИЛИМІВ І

ТЕКСТИЛЬНИХ ПОКРИТТІВ
МЕТОДОМ ЕКСТРАКЦІЇ

Призначення. Засіб призначений для чищення водостійких, лугостійких текстильних 
покриттів методом екстракції, в тому числі гарячої екстракції. Ефективність засобу не 
залежить від жорсткості води.

Застосування. Розчин Extrakt Powder Biosolv залийте в бак екстрактора (миючого 
пилососа), призначений для миючого розчину (чистий бак). Проведіть чищення 
текстильної поверхні, одночасно подаючи розчин на поверхню і збираючи його 
шляхом аспірації (всмоктування) екстрактором. На виробах з високою забрудненістю 
використовуйте розчини, посилені шляхом додавання Cleaner Powder (10-15 грам на 
10 літрів розчину), або проведіть попереднє змочування розчином препарату Scaria С
leaner.

Приготування розчину. Змішайте 25-35 грам (одну мірну ложку) Extrakt Powder 
Biosolv з 10 літрами води, досягніть повного розчинення засобу. Рекомендується 
використовувати воду з температурою від 30 °C і вище.



pH концентрату4-6
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pH концентрату4-6


