Spotter
Geschikt voor:
Spotter is een vlekverwijderaar voor het moeiteloos verwijderen van anorganische en wateroplosbare vlekken in
karpetten, tapijt, meubelstoffen en andere soorten textiel van zowel synthetische als natuurlijke materialen. O.a. rode
wijn, bier, frisdrank, ei, fruit, viltstift, gras, urine, koffie, roest, saus, thee, inkt, schoensmeer.
Productkenmerken / eigenschappen:
Werkt door middel van actieve zuurstof Zonder agressieve toevoegingen Klaar voor gebruik en uiterst productief
Specificaties:
Verpakking: fles (PE)
levering 250 ml
Houdbaarheid: Onbeperkt houdbaar
Opleveringsschoonmaak afhankelijk van de grootte en hoeveelheid van de vlekken
Verwerkingstemperatuur: 18-25 ° C. Beloopbaar: na volledige droging
pH-waarde: 6,0
GISCODE: GT 0
Toepassing:
Eerst op een onopvallende plaats de kleur- en materiaalstabiliteit testen. Dit doet u door Spotter aan te brengen en 12
uur te laten drogen. Spotter op de vlek aanbrengen en 5 tot 10 minuten laten inwerken en daarna met een
kleurbestendige (klamvochtige) katoenen doek opdeppen. Bij hardnekkige vlekken Spotter op de vlek aanbrengen en
afdekken met een klamvochtige katoenen doek. Spotter werkt circa 12 uur door, na deze periode de doek verwijderen.
Voor vlekken van olie, lijm, vet en verf adviseren wij gebruik te maken van Vlekkenhamer.
Belangrijke opmerkingen:
- In de originele verpakking houdbaar voor onbepaalde tijd.
- Beschermen tegen vorst en sterk wisselende temperaturen.
- Weren tegen zonlicht.
- Vermijd temperaturen boven 40 °C.
- Risico van ontbinding.
Milieu:
Niet ontvlambaar, irriterend of schadelijk voor het milieu. Allergische reacties op dit product zijn mogelijk. Raadpleeg de
inhoudsstoffen van dit product, zoals beschreven op de verpakking. Wij raden het gebruik van handschoenen aan. Het
actieve zuurstof in het product heeft een blekende uitwerking bij contact met de huid.
Verwijdering:
Product niet onverdund in het riool, open water of bodem lozen. Voer het recyclebare materiaal af volgens het lokale
overheidsbeleid (DSD). De gegevens zijn gebaseerd op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoeken. De kwaliteit van uw
werk is afhankelijk van professionele verwerking en de kwaliteit van het product. In geval van twijfel bij gebruik van dit
product technisch advies inwinnen. De instructies op de verpakking moeten strikt worden nageleefd. Verlies van dit
productdatablad vervangt alle voorgaande productdatabladen voor hun geldigheid.

