
 

Textiel, tapijt, stof en kleding reiniger 

INSTRUCTIES  

 

OVER HET PRODUCT 

De reiniger werkt door het losmaken van vuil en vlekmoleculen die op vezels vast zitten.  

Dit wordt gedaan door de reiniger op het vuile oppervlak te spuiten en te laten inwerken.  

De moleculen in het product trillen tegen de vuildeeltjes die ze losmaken van de vezels, 

waardoor ze gemakkelijk kunnen worden afgeveegd met een stuk badstof. Deze unieke 

reiniging maakt het product volkomen veilig in gebruik zonder het oppervlak waarop het 

wordt aangebracht te beschadigen; het is niet nodig om over een oppervlak te wrijven of te 

schrobben, laat het gewoon inwerken. 

 

GESCHIKT VOOR 

Bank, fauteuil, stoelen en meubels Autostoel of interieur Handtas Schoenen, laarzen of 

schoenen Jassen of kleding. 

De reiniger is perfect voor gebruik op alle stoffen items, waaronder; meubels, tapijten, auto-

interieurs, accessoires, schoenen en kleding. Het bevat geen oplosmiddelen of schuurmiddelen 

en is dus volkomen veilig te gebruiken op alle stoffen en textiel. Het is zelfs veilig te gebruiken 

op fijne stoffen zoals wol en zijde. Behalve dat het een algemene textielreiniger is, is het 

product ook uitstekend in het verwijderen van vlekken van textielmaterialen, zoals: 

 Tomatenketchup 

 Bloed 

 Vet 

 Roest 

 Vruchtensappen, koolzuurhoudende dranken en alcohol 

 Gras 

 Thee koffie 

 Chocolade en snoep 

 Veel meer voorkomende huishoudelijke vlekken 

Het verwijdert of vermindert alle bovengenoemde vlekken binnen een paar dagen nadat de 

vlek is ontstaan. Mocht het niet lukken, of voor oudere vlekken, gebruik dan een van onze 

gespecialiseerde Vlek verwijderaar. 

 

MILIEUVRIENDELIJK 

Onze reiniger is een milieuvriendelijk product dat uitsluitend bestaat uit plantaardige 

materialen. 

Dit betekent dat het volkomen veilig is om mee te werken in elke omgeving; thuis, op het werk, 

in ziekenhuizen, op kleding en voor veel meer toepassingen. 

 



 

ALGEMENE REINIGINGSINSTRUCTIES 

STAP 1. 

Spuit op de stof zodat het gebied een beetje nat wordt. Beweeg de stof met een 

borstel/spons en laat het 15 minuten intrekken, terwijl het product het vuil losmaakt. 

STAP 2. 

Veeg het oppervlak af met een stuk badstofhanddoek/theedoek om het vuil te verwijderen. 

STAP 3. 

Spoel het schoongemaakte gebied af met warm water en laat drogen. Als de stof nog steeds 

vuil is, herhaalt u deze stappen totdat deze schoon is. 

STAP 4. 

Laat de stof drogen en breng dan onze tapijt- en bekleding beschermer aan om toekomstige 

vlekken en vuil te helpen verminderen. 

 

INSTRUCTIES VOOR HET VERWIJDEREN VAN VLEKKEN EN STOFFEN 

STAP 1. 

Spuit op de vlek en borstel gedurende 3 minuten met een borstel/spons laat dan 15 minuten 

intrekken. 

STAP 2. 

Borstel de vlek voorzichtig ongeveer 3 minuten opnieuw met een borstel/spons en veeg de 

vlek vervolgens af met een droge doek om de losgemaakte vlekdeeltjes te verwijderen. 

STAP 3. 

Spoel grondig met warm water en een schone doek om overtollige vlekken te verwijderen. 

STAP 3. 

Laat de stof drogen en breng dan onze tapijt- en bekleding beschermer aan om toekomstige 

vlekken en vuil te helpen verminderen.  

 

 

Mocht u nog eventuele vragen of twijfels hebben over een van onze product(en) of 

handleiding(en), neem dan even contact op met de klantenservice. 
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