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TERMÉKLEÍRÁS
Folteltávolító spray vízzel nem oldható szennyeződések professzionális eltávolítására.
Eltávolítja a ragasztó, festék, lakkiron, körömlakk, stb. maradványokat.
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
Színtartó textil burkolatok.
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Szőnyegek és textile burkolatok esetében spricceljen kevés Super Stain Removert
közvetlenül a foltra, törölje át óvatosan nedvszívó ronggyal. Kárpitok és egyéb textile
esetében juttassa a tisztítószert egy nedvszívó rongyra, és azzal törölje át a
szennyeződést.
Spriccelje a rágógumi és festék maradványokra a készítményt, hagyja hatni 30
másodpercig, majd óvatosan törölje le. A maradványokat távolítsa el óvatosan egy kanál
vagy kés tompa felével. Ezt követően ismételje meg a befújást és áttörlést.
Megjegyzés: Használat előtt tesztelje a hatóanyagot a felület egy alig látható
részén, hogy meggyőződjön az anyag szín- és formatartó képességéről.
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TECHNIKAI ADATOK
Tartalmaz: illatanyagok, citrál, limonén, oldószerek, hajtógáz, n-butyl acetate 1-methoxy2-propanol ethyl acetate.
ADR/RID: UN1950 AEROSOLS, gyúlékony.
CLP: GHS02, GHS07 Veszély. H222-H319 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben
túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H336
Álmosságot vagy szédülést okozhat. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó
károsodást okoz. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy
címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró
felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki
vagy égesse el, még használat után sem. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra
permetezni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több
percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az
öblítés folytatása. P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 F
hőmérsékletet meghaladó hő. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a
helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak (meghatározandó) megfelelően.

Oldal: 1 / 2

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. EUH208
D-limonént tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
A kiürített csomagolás háztartási hulladékként kezelhető vagy újrahasznosítható.
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A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett
legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel
betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű
termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink
használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az
alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát
saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem
használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a
harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is
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