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Tillbaka

Bruksanvisning DWG Upholstery Fabric & Carpet Treatment
Innehåller inte petroleumdestillater, ej brännbar, ej rökutvecklande.
Vad gör produkten:
Den exklusiva formeln Poly Guard 5™ har gjort denna produkt speciellt effektiv och användbar till
att ta bort fläckar och smuts på mattor, möbelklädsel och textilier. Som t.ex. bilens säten och mattor.
Ja, överallt där det finns ett behov av att ta bort fläckar.
Formulan Poly Guard 5™ är mycket effektiv till att ta bort och neutralisera lukter, speciellt röklukt från tobak.
Olikt andra typer av produkter för rengörning av mattor och textilier, så lämnar inte Dri Wash´n Guard
Upholstery Fabric & Carpet Treatment några former av rester. Det är sådana "rester" från andra
produkter som drar till sig smuts från skosulan och gör det snabbt smutsigt igen.
När du använder DWG Upholstery Fabric & Carpet Treatment kommer mattan att vara
fortsatt ren och fläcken kommer inte att synas igen.
Andra positiva egenskaper:
*Är inte etsande *Innehåller inga petroleumtillsatser *Kan inte skada (är 100% nedbrytbar)
*Inga ozondödande ingredienser * Ej brännbart * Ej rökutvecklande
Användartips
Skaka flaskan före användning, så att alla ingredienser blandas.
Spraya på det område som skall rengöras/behandlas.
Gnid sedan av med en ren frottéduk
ned produkten i ytan tills ett lödder uppstår.
Klapptorka med en ny ren frottéduk.
En liten kortborstad mjuk borste ger en bättre möjlighet att massera in
produkten tills dess att den "skummar". Klapptorka ytan.
För att vara riktigt säker på färgäktheten i materialet, testa först på ett dolt ställe.
FÖRSIKTIGHETSREGLER:
Flaskan skall alltid vara tillsluten när produkten inte används.
Kan EJ drickas. Sker detta ändå, försök att inte framkalla kräkning.
Kontakta omgående läkare.
Får du produkten i ögonen, spola rikligt med vatten i minst 15 minuter.
Om hudirritation uppstår tvätta med mycket vatten och tvål.
Vid varje irritation som fortsätter vid användning av produkten
avsluta arbetet och kontakta läkare.

Förvaras oåtkomligt för barn.
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