
                                                                                                                                 
Informacion Produkti                                                                                                                       

                                                                                                                                     

Oldopal Quick 
Produkt paratrajtues, agjent kunder yndyres gjen përdorim në Wet-Cleaning 

 
Veçorite 
- Ripërtëritje e jashtëzakonshme e pigmenteve 
- Efekti i shkëlqyeshëm në të gjitha llojet e papastërtive me yndyrë 
- Veçanërisht i përshtatshëm për zonat e jakës. 
- Përzihet me ujë në një raport prej 1: 1 deri në 1:10 
- Shpëlahet shumë e lehtë 
- Gjithashtu i përshtatshëm për aplikimin në Wet-Cleaning 
- Aplikohet me sprucim për zona të mëdha  
- I përshtatshm për trajtimin e sipërfaqeve të qilimave shumë të ndotur dhe shumë të tendosur 
 

Perdorimi (dozimi) 
Oldopal Quick është një agjent shumë i koncentruar për zgjidhjen e pisllekut sidomos te jakave dhe mengeve shumë i 
përshtatshëm për pastrim ose pastrim mes përkatje (holluar me ujë). Trajtimi i pisllekut të jakës ka provuar të jetë me 
rezultate të shkëlqyera si dhe trajtimi i zonave më të mëdha të njollave të yndyrshme (tekstilet e restoranteve, 
hoteleve, etj.). 
Për shkak të përqendrimit të lartë të produktit duhet testuar qëndrueshmëria e ngjyrave ne teshat qe do trajtojme me 
Oldopal Quick. 
Për para-trajtim të jakave  
Raporti 1: 1 deri 1 Oldopal Quick : 4 ujë, e le solucion e holluar të reagojë 10 - 20 minuta. 
Për para-trajtim në pastrimin  me Wet-Cleaning 
Raporti 1: 3  deri në 1:10 ujë, e lë të reagojnë për max. 10 minuta. 
Aplikimi në zona më të mëdha me anë të spërkatjes (Yndyrat e ngrira i restoranteve ose hoteleve etj.): Hollimi 
1: 3 me ujë dhe sprucohet në zonat e ndotura. Pas një kohe reagimi prej 10 - 20 minuta vendoset për të larë 
sipas procesit normal. 
Kujdesi i qilimiave 
Për para-trajtimin e sipërfaqeve të qilimave jashtëzakonisht të tensionuara, Oldopal Quick më pare hollohet 1:10 dhe 
më pas sprycohet mbi sipërfaqe. E le që produkti të reagojë përafërsisht. 10 minuta, pastaj pastrimi kryesor nga 
pompat sprucuese mund të kryhet. 
 

Te dhena teknike 
Densiteti 20*C   1.02 g/ml 
Vlera pH (1%)    8.0 - 9.0 

 
Udhezimet  
Produkti është i ndjeshëm ndaj temperaturave të ulta dhe arrin te ngrijë. Te magazinohet deri ne 24 Muaj në paketimin 
e tij origjinal.  

                                                                                              

                                                 



 
         

 


