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HYGIËNISCHE MATRASSEN IN EEN HANDOMDRAAI!
Met de Clean it© Matrassenreinigingsset verwijdert
u gemakkelijk zelf huisstofmijt en vuil uit
matrassen. Ideaal voor mensen met een
huisstofmijtallergie.

Professionele
MATRASSENREINIGING
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Verwijdert huisstofmijt en vuil
effectief uit matrassen
Vezeldiepe reiniging
Langdurig hygiënische werking
Gemakkelijk in gebruik
Vibratieborstel past op bijna iedere
stofzuiger*
Ideaal tegen huisstofmijtallergie
Korte droogtijd
Ook geschikt voor huishoudens met
huisdieren

Met de vibratieborstel wordt het mogelijk om
microscopisch kleine huisstofmijt, vuiltjes, haren,
huidschilfers, en overig stof uit de matras te zuigen.
Met de anti-huisstofmijt spray in de gemakkelijk te
gebruiken sprayfles zorgt u ervoor dat huisstofmijt
langdurig uit de matras blijft. Ideaal om mensen
met huisstofmijtallergie te voorzien van een
ontspannen nachtrust. Geschikt voor alle soorten
matrassen; waterbedden uitgezonderd.

Deze set bevat:
1 Vibratieborstel V1
1 l Anti-huisstofmijt CLMS 100
1 Drukspuit met pomp

www.clean-it.org

REINIGINGSINSTRUCTIES
1. OPZUIGEN - Haal het beddengoed en lakens van
de matras. Bevestig de vibratieborstel aan de
stofzuiger* en zuig de matras grondig. Beweeg de
vibratieborstel langzaam over het oppervlak van de
matras, zodat de rubberen delen van de borstel
beginnen te vibreren. Hierdoor zullen vuile deeltjes
loskomen uit de vezels. Neem tevens de zijkanten
van de matras mee.
2. SPRAYEN - Vervolgens sprayt u de anti-huisstofmijt
CLMS 100 gelijkmatig over het gehele oppervlak.
Vergeet ook hier niet om de zijkanten van de
matras mee te nemen.
3. DROGEN - Laat de matras circa 1 uur drogen, en de
ruimte goed luchten. Hierna is de anti-huisstofmijt
spray ingetrokken en de matras direct te gebruiken.
De Clean it© is geschikt voor alle soorten matrassen,
zoals koudschuim, binnenvering, natuurlijke materialen,
kindermatrassen, matrassen voor huisdieren etc;
waterbedden uitgezonderd. Met deze set verwijdert u
grondig huisstofmijt, vuiltjes, haren, huidschilfers, en
overig stof uit de matras. Ideaal voor mensen met
huisstofmijtallergie.
TIP! In een matras kunnen miljoenen huisstofmijten leven, wat schadelijk kan zijn voor uw
gezondheid. Test voor en na het reinigen met de Clean it© matrassenreinigingsset uw
matras(sen) op huisstofmijt. Dit kunt u doen door bij de apotheek een Acarex test te kopen.
Steek een dunne stofdoek tussen vibratieborstel en de stofzuiger om het vuil uit de matras op te
vangen in de doek. Het stof in de doek kunt u zo gemakkelijk met de Acarex test testen op
aanwezigheid van huisstofmijt in de matras.

* Geschikt voor stofzuigers van het merk: AEG, AKA, Bosch, Electroluc, Fakir/Nilco, Goldstar, Hitachi, Karstadt, Krups, Miele,
Moulinex, Lloyds Neckermann, Nilfisk, Hanseatic Otto, Progress, Quelle, Rowenta, Siemens, Volt.
Veiligheids- en technische gegevensbladen en productmonsters op aanvraag verkrijgbaar.
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