
Productomschrijving
Vlekverwijderaar op waterbasis voor de verwijdering vlekken op tapijt en gestoffeerde 
meubels. Efficiënte verwijdering van bijvoorbeeld koffie, thee, vruchtensap, wijn, ketchup 
en bloed.

Belangrijke eigenschappen
• Unieke formulering voor de verwijdering van de meeste vlekken

• Speciale combinatie van effectieve oplosmiddelen

• Handige, gebruiksklare sprayflacon

• Unieke, gepatenteerde geurneutralisatie (O.N.T.)

Voordelen
• Geen ingewikkelde vlekkenkit nodig - een simpele oplossing voor de meeste vlekken

• Verwijdert efficiënt wateroplosbare vlekken

• Makkelijk en veilig gebruik voor ongelukken en uit voorzorg

• Snelwerkend en sneldrogend

Gebruiksaanwijzing

Dosering:
Gebruiksklaar.

Toepassing:
Stofzuig het tapijt. Verwijder losliggende, vaste vlekdeeltjes met een niet krassende 
schraper. Dep op overtollig vlekvloeistof met een schone, absorberende doek of 
tissue. Spuit de vlek in vanaf ongeveer 15 cm afstand, laat het ten minste 30 seconden 
inwerken en dep daarna met een absorberende doek of tissue. Werk van de buitenzijde 
van de vlek naar binnen toe. Niet wrijven. Indien gewenst de behandeling herhalen. 
Spoel het oppervlak af en laat het drogen. Om grote vlekken te behandelen, gebruik een 
spoelmethode.
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Technische gegevens
Uiterlijk:    Melkachtige, witte vloeistof

pH (puur):   n.v.t.

RTU:   100%

Relatieve dichtheid (20 °C):  1.00 g/cm³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in het afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad 
(SDS) sds.sealedair.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik
Het product niet mengen met andere toepassingen. Test voor gebruik de kleurechtheid en bestendigheid van het materiaal op een klein, 
onopvallend deel van het oppervlak. Het kan 24 uur duren voordat de kleurechtheid zichtbaar is. Bij twijfel, test het oppervlak één dag 
voor volledige behandeling van het tapijt.

Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU-
wetgeving voor reinigingsmiddelen, EC 648/2004.
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