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Spotless-P

V

Ewepo Spotless-P is een universeel tapijt- en meubel-
reinigingsmiddel geschikt voor diverse reinigingsmethoden. 

Gebruiksaanwijzing:
Padreiniging / bonnet methode:
Vul een pompsproeier met water, voeg Spotless-P toe en  
meng het geheel goed. Sproei de oplossing op het tapijt tot de 
tapijtvezels vochtig zijn. Borstel het product goed in en geef 
het ca. 10 minuten de tijd om het vuil op te lossen. Verwijder 
het vuil met een éénschijfsmachine en enigszins vochtige bon-
net- of microvezelpad.

Sproei-extractie:
Vul een emmer met water en voeg Spotless-P toe. Giet de 
oplossing in de schoonwatertank. Sproei-extraheer het tapijt 
of de meubelstof en zuig het tapijt of de meubelstof enkele 
malen na, zodat er zo min mogelijk vocht achterblijft. Droog 
het object zo snel mogelijk (voorsprayen geeft een beter resul-
taat).

Vlekverwijdering:
Verwijder zoveel mogelijk van het gemorste materiaal. Sproei 
vervolgens onverdunde Spotless-P op de vlek en werk dit met 
een stomp voorwerp of zachte borstel in de vezels. Wacht 
ca. 5 minuten en dep de vlek voorzichtig droog met een witte 
absorberende doek. Werk altijd van de buitenrand naar het 
midden van het vlak. 

Om vervilting te voorkomen wordt boenen sterk 
afgeraden.

Alleen te gebruiken op kleurechte materialen. Test op een 
onopvallende plek op kleurechtheid.

Dosering:
Padreiniging-voorsproeien:   ca. 300-500ml op 10 liter water
Sproei-extractie:           ca. 100-300 ml op 10 liter water
Vlekverwijdering:           Puur

pH-Waarde:
7,5

Waarschuwing:
Irriterend aan de ogen en de huid. 
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en       
verpakking of etiket tonen. 
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water 
afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Raadpleeg het VIB (MSDS) voor meer veiligheids-
informatie.

Verpakking:
Art.Nr. 04060056 6x500ml / 04060070 2x5 liter


