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Consumenten gamma

Product specificaties

CARPET & UPHOLSTERY
CLEANER
Tapijt- & Stoffenreiniger
Een nieuwe methode voor het reinigen van tapijten &
stoffering. Het product werd speciaal geformuleerd om
het interieur van het voertuig te reinigen en tegelijkertijd
slechte geuren te verwijderen.

Eigenschappen
✓ Speciaal geformuleerd met geurverwijderingstechnologie voor het reinigen van
stoffen en het verwijderen van verschillende slechte geuren. Laat een frisse geur na.
✓ Het actieve schuim verwijdert hardnekkige vlekken en frist stoffen, voeringen en
tapijten op.
✓ Inclusief speciale borstelkop, perfect voor de te behandelen materialen.
✓ Uitstekende reiniging van alle soorten binnenbekleding.
Toepassingen
✓ Alle soorten binnenbekleding: stoffen, velours, vinyl en kunststof.
Gebruiksaanwijzing
✓ Goed schudden vóór gebruik.
✓ Spuit het product op het te reinigen oppervlak en verdeel zachtjes met een droge doek
of met de meegeleverde opzetborstel. Bij hardnekking vuil, met een lichte druk het
oppervlak borstelen.
✓ Laat het product intrekken gedurende 1 tot 2 minuten.
✓ Veeg het schuim af met een droge doek of met een stofzuiger.
✓ Herhaal het proces wanneer na de eerste behandeling nog steeds hardnekkig vuil
zichtbaar is.
Verpakking
PN 40603 – 6x400 ml – EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT
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Voorzorgen

Product specificaties

Voordat u het product voor het eerst gebruik , test u het product door het op een kleine en
onopvallende plaats aan te brengen om te controleren of het product compatibel is met het te
reinigen oppervlak.
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