ΣΤEIΝ ΡΙΜΟΥΒΕΡ
STAIN REMOVER
ΑΠΟ ΤΗΝ STAINSHIELD
ΞΕΛΕΚΙΑΣΤΙΚΟ ΙΝΩΔΩΝ όπως τάπητες – μοκέτες – πολυτελή χαλάκια – υφασμάτινες
και δερμάτινες επενδύσεις (ταπετσαρίες) επίπλων κ.λπ.

Η αδιαμφισβήτητα αποδεκτή επαγγελματική λύση για καθαρότερα ινώδη. Αφαιρεί τόσο τους υδατικής όσο
και τους ελαιώδους βάσης λεκέδες περιλαμβανομένων αυτών από τσάι, καφέ, κρασί, ανθρώπινα
παράγωγα και τα λιποειδή όπως βερνίκι, πίσσα κλπ.
Επίσης μια εξαιρετική προ-επεξεργασία για τις πλενόμενες υφασμάτινες ταπετσαρίες όπως λερωμένα
μπράτσα και προσκέφαλα.
Επί πλέον ένα γρήγορης επενέργειας προψεκαστικό για τα πολύ λερωμένα χαλιά.
ΟΔΗΓΙΕΣ: Κουνήστε καλά το δοχείο πριν να μεταγγίσετε το υλικό σ’ ένα λεκανάκι ή σ’ ένα ψεκαστήρα
χεριού καθώς και το υλικό κάθε φορά πριν από τη χρησιμοποίησή του . Χρησιμοποιείτε το αδιάλυτο.
ΞΕΛΕΚΙΑΣΜΑ: Βάλτε το απ’ ευθείας μ’ ένα μαλακό πανί ή ψεκαστήρα και δουλέψτε το με κυκλικές κινήσεις
προς το κέντρο του λεκέ. Απορροφήστε με καθαρή άσπρη πετσέτα. Επανα-λάβετε όσες φορές χρειασθεί.
Μην παραβρέχετε. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν ξελεκιάζετε χαλιά με υπόστρωμα από λάτεξ,
ασφαλτοειδή ή λάστιχο.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ταπετσαριών):
Βάλτε το με σφουγγάρι και σκουπίστε το με απορροφητική πετσέτα. Εναλλακτικά ψεκάστε τις λιγδιασμένες
ή έντονα βρωμισμένες περιοχές πριν από το καθάρισμα με μηχανή. Ποτέ μη ξελεκιάζετε υφασμάτινες
επιφάνειες τοπικά χωρίς να νοτίζετε ολόκληρη την αντίστοιχη επιφάνεια. Μη τρίβετε δυνατά ή παραβρέχετε.
Μην το χρησιμοποιείτε για φλοκατοειδείς επενδύσεις.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (γυαλιστερές): Ένα επίσης εξαιρετικό καθαριστι-κό των
λερωμένων δερμάτινων επιφανειών (πλήρως επεξεργασμένων δηλ. γυαλιστερής επι-φάνειας δέρμα)όπου
τα κανονικά ήπια καθαριστικά δερμάτων είναι αναποτελεσματικά. Βουτήξτε το σφουγγάρι στο υγρό, στύψτε
το να φύγει το πλεονάζον υγρό, και δουλέψτε πάνω στο δέρμα με κυκλικές κινήσεις καθαρίζοντας
συγχρόνως κάθε τόσο με μια άσπρη μαλακιά πετσέτα προσώπου μικρά τμήματα της επιφάνειας.
.Ξεβγάζετε το σφουγγάρι τακτικά. Κάνετε έλεγχο για τη σταθερότητα των χρωμάτων και χρησιμοποιείτε
πάντοτε μετά το τελείωμα την Κρέμα για Δέρματα (καλλυντικό-τροφή δέρματος)
ΠΡΟΨΕΚΑΣΜΑ ΧΑΛΙΩΝ: Για καλλίτερα αποτελέσματα ψεκάστε τις λιγδιασμένες, έντονα λερωμένες ή
πολυπατημένες επιφάνειες και αφήστε τις 3-4 λεπτά πριν από το καθάρισμά τους με τη μηχανή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν κάνει για τα ημιτελούς κατεργασίας δέρματα όπως π.χ. ανιλίνης, προβιές, ναμπούκ, σουέτ,
καστώρ κ.λ.π.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Μην το καταπιείτε. Εάν όμως το καταπιείτε αναζητείστε ιατρική συμβου-λή.
Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Εάν επηρεαστούν τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με πολύ
νερό. Εάν επηρεαστεί το δέρμα φορέστε προστατευτικά γάντια ή προστατευ-τική κατά των χημικών ουσιών
κρέμα χεριών.
Φυλάγετέ το μακριά από τα παιδιά.
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