PSG MASTER KIT
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UPHOLSTERY CLEANING

PR O FES S I O N A L
MEUBELSTOFREINIGING
Meubelstoffering dient periodiek gereinigd te worden
om vuil, vlekken en geuren te verwijderen. De
encapsulation technologie zorgt ervoor dat uw
meubelstoffering weer brandschoon wordt!
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De PSG Master kit is geschikt voor meubelstofspecialisten. De 5 liter spray
tank en rotatieborstel maakt deze set perfect voor relatief grote klussen.
ENCAPSULATION
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Bij het reinigen wordt het vuil diep uit de
textielvezels verwijderd. Tijdens de korte
droogtijd wordt het vuil ingekapseld door
kristallisatie van het speciale droogschuim. Het
ingekapselde vuil kan zonder residu worden
verwijderd met een doek en stofzuiger.
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Geschikt voor alle soorten meubelstof
Verwijdert vuil, vlekken en geuren
Herstelt en frist meubelstof kleur op
Gemakkelijk in gebruik
Effectieve en efficiënte reiniging
Geen (schadelijk) residu na reinigen
Meubelstof direct weer beschikbaar
Ook geschikt voor leder
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MASTER KIT BEVAT:
1. F 1 vlekkenverwijderaar 0,5 l
2. PS 1 droogschuim concentraat 1 l
3. HSB shamponeerborstel
4. HT 1 badstof handdoek
5. RB 100 rotatieborstel
6. PS 50 spray tank 5 l, 4 m spiraalslang
optioneel: batterij aangedreven pomp
Let op: geschikte boormachine niet inbegrepen;
geschikt voor meeste standaard boormachines

MEBELSTOFREINIGING INSTRUCTIES:

1. Voorbehandeling

2. Spray en borstel in

3. Specifieke reiniging

4. Verwijder het vuil

Spray F 1 vlekkenverwijderaar
op vlekken en sterk vervuilde
plekken.

Gebruik de RB 100 borstel om
de droogschuim shampoo aan
te brengen en in te borstelen
op de meubelstof.

Gebruik de HSB handborstel om
hoeken, randen en overige
moeilijk bereikbare plekken te
reinigen.

Gebruik een badstof handdoek
om het ingekapselde vuil te
verwijderen. Aan te raden om
met een stofzuiger na te
behandelen.
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