SOLUÇÕES
DE LIMPEZA

BAIXA ESPUMAÇÃO

CONCENTRADO

FRAGRÂNCIA
CEREJA E AVELÃ

LIMPADOR CONCENTRADO DE BAIXA ESPUMAÇÃO PARA EXTRATORAS

Fórmula com pH neutro.
PROTEGE você, a superfície, a extratora
e o meio ambiente.

AÇÃO
O Limpa e Extrai é um limpador concentrado de baixa espumação, indicado para o uso em extratoras
WAP. Ele é altamente eﬁciente na remoção das sujeiras, renovando e perfumando o ambiente com
uma soﬁsticada fragrância de cereja e avelã. Disponível nas versões de 1L e 5L.
ONDE APLICAR
Sofás, cadeiras, poltronas, estofados automotivos, colchões, tapetes e carpetes.
COMO USAR

1. Agite bem antes de usar. 2. Antes de iniciar o processo, certiﬁque que a área a ser limpa esteja livre
de poeira e outros resíduos sólidos. 3. Pulverize a solução na superfície e deixe o produto agir por 10
minutos. Evite molhar o estofado ou o tapete em demasia e deixar o produto secar antes do enxágue.
4. Faça o processo de esfregação para auxiliar na remoção da sujidade. 5. Efetue o processo de
enxague utilizando a extratora WAP, pulverize água limpa e aspire ao mesmo tempo até que pare de
sair sujeira. ATENÇÃO! Caso houver manchas, utilize o Remove Manchas WAP para amenizá-la ou
removê-la. Repita o processo se necessário. Deixe o carpete, tapete ou estofado já limpo, secar
completamente. Não misture o Limpa e Extrai com outros produtos. Consulte sempre o período de
validade informado na embalagem.

LIMPEZA PROFUNDA
Se a sujeira estiver impregnada pela ação do tempo, é recomendado que se realize uma limpeza
profunda com uma Extratora WAP e o Limpa Extrai, produto especíﬁco para esta situação. Basta
seguir as instruções de uso. É sempre importante observar a etiqueta com as instruções de limpeza. As
legendas indicam:
Letra O

Pode ser lavado com água.

Letra W

Deve ser higienizado usando pano úmido e produtos especíﬁcos;

Letra P

Recomenda-se a lavagem a seco;

Letra F

Necessita da contratação de proﬁssionais para a lavagem.

MANUTENÇÃO DIÁRIA
Aspire as superfícies com regularidade, eliminando sujidades comuns. Sujeiras orgânicas como
poeira, poluição e gordura do corpo, podem ser eliminadas com o Limpa Tecidos WAP. Para manchas,
utilize o Remove Manchas WAP.

Consulte o site www.wap.ind.br e conheça outras Soluções de Limpeza e cuidado que a WAP oferece.
Caso tenha dúvidas, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor,
pelo telefone ou e-mail: (41) 3012-7272 | sac@wap.ind.br
Limpa e Extrai é um produto fabricado e distribuído pela Nano4you Performance Importação e Distribuição S/A sob licença de uso da
marca Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A.
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