ΤΑΝΝΙΝ ΣΤΑΙΝ ΡΙΜΟΥΒΕΡ
TANNIN STAIN REMOVER
ΑΠΟ ΤΗΝ STAINSHIELD
ΞΕΛΕΚΙΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΕΚΕΔΕΣ ΑΠΟ ΔΕΨΙΚΟ ΟΞΥ (ΤΑΝΙΝΗ)
Όπως από καφέ – τσάι – κρασί κλπ

Η επαγγελματική λύση για τους δύσκολους, από δεψικό οξύ (τανίνη) λεκέδες, σε χαλιά, μοκέτες,
υφασμάτινες επιφάνειες (ταπετσαρίες) επίπλων και γενικότερα υφάσματα όπως ενδυμάτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Απλώστε το υλικό μ’ ένα εμποτισμένο μ’ αυτό ύφασμα ή με ψέκασμα. Τρίψτε ελαφρά
τη λεκιασμένη επιφάνεια δουλεύοντας από την εξωτερική περίμετρο προς το κέντρο της. Αφήστε να
περάσουν 2 – 3 λεπτά πριν να το ταμπονάρετε καλά – καλά με μια απορροφητική πετσέτα. Τέλος ξέπλύντε
με μια μηχανή ψεκασμού αναρρόφησης ή μ’ ένα ατμοκαθαριστή. Επαναλάβετε την διαδικασία όσες φορές
χρειάζεται. Όταν δουλεύετε με υφάσματα επιρρεπή στο να εμφανίσουν νερολεκέδες τότε πριν ν’
ασχοληθείτε με το ξελέκιασμά τους αυτό καθ’ αυτό νοτίστε πρώτα ελαφρά με καθαρό νερό ολόκληρη την
επιφάνεια (ή την επιφάνεια του λεκιασμένου υλικού). Όταν δεν υπάρχουν είτε μηχανή ψεκασμού
αναρρόφησης είτε ατμοκαθαριστής τότε μετά το ταμπονάρισμα ξαναπλώστε υλικό και καθαρίστε με το χέρι
χρησιμοποιώντας μια πετσέτα και κυκλικές κινήσεις πριν να ξεπλύνετε μ’ ένα απορροφητικό σφουγγάρι.
Επαναλάβετε την διαδικασία όσες φορές χρειάζεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα καθαριστικά προϊόντα και ιδιαίτερα με οξέα.
Στην περίπτωση που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί οικιακά καθαριστικά / απορρυπαντικά πριν από τη
χρησιμοποίησή του συνιστάται το επιπλέον και ιδιαίτερα προσεκτικό ξέπλυμα. Αποφύγετε οποιαδήποτε
έντονα τριφτική μέθοδο καθαρισμού. Κρατάτε τα παιδιά και τα οικιακά ζώα μακριά από τους χώρους που
γίνεται η δουλειά με το υλικό.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύντε άμεσα με
άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή. Ερεθιστικό του δέρματος. Σε παρατεταμένη επαφή ή για
ευαίσθητες επιδερμίδες φορέστε γάντια ή την κατάλληλη προστατευτική κρέμα. Φυλάτε το δοχείο κλειστό
και σε δροσερό χώρο.
Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά.
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