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FLECK-EX Top
Universeel ontvlekkingsmiddel

Samenstelling:

Toepassing / dosering:

Voorzorgsmaatregelen:

Bevat alcohol, (aromatenvrije) wasbenzine,
alifatische koolwaterstoffen (> 30 %), niet
ionische oppervlakte-actieve bestanddelen
(< 5 %), bewaarmiddelen en parfum.
pH: +/- 7,5.

De vlekken zo vlug mogelijk verwijderen.
De kleurenvastheid van het te behandelen
oppervlak testen met een witte doek.
Vernevelen op de vlek. Om het oppervlak
niet te vochtig te maken kan FLECK EX Top
eerst op een doek gebracht worden. Voor
oude ingedrongen vlekken, FLECK EX Top
eerst laten inwerken. Vervolgens opdeppen
met een kleurloze doek of papier. Niet
wrijven om de vlek niet te vergroten. De
doek regelmatig omdraaien of vervangen.
Grote vlekken verwijderen van buiten naar
binnen. Resten verwijderen met behulp van
papier of een vochtige spons. Het tapijt
borstelen, laten drogen en niet belopen
alvorens ze droog is. Bij hardnekkige
vervuiling de behandeling herhalen.
FLECK-EX Top is eveneens aanwendbaar
met
de
sproei-extractie
methode,
shampooing en droge onderhoudsmethode
(poeder).

Ontbrandbaar Bevat isopropanol. Weghouden van elke ontbrandingshaard. Niet
roken tijdens het gebruik, de dampen niet
inhaleren. In goed verluchte ruimten
gebruiken.
De verpakking verwijderen wanneer ze
leeg is via een speciale afvalcontainer.

Eigenschappen:
Verwijdert alle in water en in oplosmiddelen oplosbare vlekken op tapijten,
matten, textielen in synthetisch of
natuurlijke vezels. Reinigt snel en laat het
textiel niet krimpen.

Toepassingsgebieden:
Textielen van natuurlijke en synthetische
vezels zoals tapijten, textiel in wol, katoen,
viscose, zijde, polyacryl, polyester
polypropyleen… Zonder problemen te
gebruiken op velours.
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Dit product is bestemd voor professioneel
gebruik.
Beschermen tegen vorst.

Art. 3277 – 500 ml

