
DE VOORDELEN
• Verwijdert hardnekkige drank- en

voedselvlekken
• Speciale droogschuim formule
• Geschikt voor alle soorten meubelstoffering
• Gemakkelijk in gebruik
• Korte droogtijd
• Geen kleverig residue
• Voorkomt snelle vervuiling in de toekomst
• Ook Ideaal voor op boten, jachten en caravans

VERWIJDER HARDNEKKINGE VLEKKEN!
Met de Clean it© Meubelstofreinigingsset 
verwijdert u gemakkelijk zelf allerlei soorten 
hardnekkige vlekken uit meubelstof. Geschikt 
voor alle soorten meubelstoffering.

www.clean-it.org

Zo reinigt u meubelstoffering zoals banken, 
krukken, stoelen, kindermeubilair, autostoelen, 
eetkamerstoelen, hondenhokken en kattenbakken, 
etc. De droogschuim shampoo verwijdert door het 
kristalliseren van het schuim. De vlekken worden zo 
ingekapseld in de kristallen bij het opdrogen. Het 
residu kan vervolgens gemakkelijk worden 
opgezogen.

Deze set bevat:
1 Shampooneerborstel X1

500 ml Droogschuimconcentraat PS-X
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Carpet Cleaner Industries CCI GmbH, Zwanzigerstraße 23, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Austria

T +43(0)463 51 55 41, F +43(0)463 51 58 41, E offi  ce@cciaustria.com, W www.clean-it.org

REINIGINGSINSTRUCTIES

1. VERDUNNEN - Het flesje aan de borstel vullen met 6 
delen water. Vervolgens voegt u 1 deel Clean it© 
droogschuimconcentraat PS-X toe. Het PS-X 
concentraat (500 ml) is goed voor het vullen circa 20 
flesjes.

2. INBORSTELEN - Door het shamponeerflesje in te 
knijpen ontstaat er een droogschuim aan het 
uiteinde van de borstel. Test altijd eerst uw 
meubelstof op een onopvallende plek of de 
stoffering geschikt is voor de borstel. Knijp in het 
flesje en verdeel het schuim over het te reinigen 
oppervlak. Masseer met roterende bewegingen het 
droogschuim in. Om waterkringen te voorkomen 
raden u altijd aan een groter oppervlak te reinigen 
en het gebied rondom de vlek niet te vochtig te 
maken. Het droogschuim kristalliseert en neemt de 
vlekken op. Laat het droogschuim inwerken en 
opdrogen.

3. OPZUIGEN -  Nadat het schuim opgedroogd is kan het 
residu met behulp van een stofzuiger worden 
opgezogen. Zo worden de kristallen met het 
ingekapselde vuil verwijdert uit de meubelstof. 

De Clean it© meubelstofreinigingsset is geschikt voor 
het verwijderen van vlekken en verontreinigingen uit alle 
soorten meubelstoffering en -bekleding.

Veiligheids- en technische gegevensbladen en productmonsters op aanvraag verkrijgbaar.




