MEUBELSTOF
Gebruiksaanwijzing
Voorafgaand aan het reinigen
Controleer of de set compleet is
Aanbevolen onderdelen: reserve borstels (hard/zacht), F 1 (vlekkenverwijderaar), lege emmer,
schone doek, kleine handborstel, stofzuiger.
Verdun het PS 1 concentraat 1:4, vul de 5 ltr tank, pompdruk op 1-2 bar.
Stel de rotatiesnelheid van het apparaat in, kies altijd een lage stand.
Kies de juiste borstel (hard/zacht). We raden aan om in het algemeen de zachte (zwarte)
borstel te gebruiken.
Meubelstof voorbehandeling (optioneel)
Behandel sterk vervuilde plekken en vlekken voor met F 1. Bevochtig een schone doek met F 1
en dep deze voorzichtig op de vervuilde plekken. Laat het kort intrekken.
Droogschuim voorbereiding
Gebruik een emmer, zet het apparaat aan, knijp in de schuimuitlaathendel en let op of het
droogschuim correct ontstaat.
Let op: voordat er droogschuim ontstaat, kan er wat PS 1 vloeistof lekken. Een paar seconden
later zal het schuim de goede dichtheid hebben. Gebruik de PS 57 (schuim doseerschroef) om
aanpassingen te doen indien nodig.
Borstelreiniging
Indien het schuim de goede dichtheid heeft kan begonnen worden met reinigen. Borstel
voorzichtig over de volledige meubelstoffering met de PSG machine zonder hard te drukken.
Beheers de hoeveelheid droogschuim door het knijpen of loslaten van de schuimuitlaathendel.
Zorg dat het complete oppervlak behandeld is met droogschuim.

Droogschuim verwijdering (aanbevolen)
Indien klaar met borstelen kan met een met water bevochtigde schoonmaakdoek over het
oppervlak geveegd worden. Dit zorgt ervoor dat het zichtbare droogschuim verwijderd wordt.
Ook kunnen de vezels zo in een bepaalde richting of patroon worden geveegd.

Droogtijd
Afhankelijk van de omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid, de gebruikte hoeveelheid schuim
en het type meubelstof kan de droogtijd variëren van 30 minuten tot 2 uur. Gebruik
ventilatoren voor een kortere droogtijd. Gedurende de droogtijd zal het droogschuim
kristalliseren en het opgeloste vuil inkapselen.
Afwerking
Gebruik een kleine, zachte handborstel en borstel het gekristalliseerde
residu voorzichtig uit de vezels. Gebruik hierna een stofzuiger om de
losgelaten kristallen met het vuil op te zuigen.

Na het reinigen
Trek de pomp en haal de druk van de tank
Maak de complete schoonmaakset schoon met schoon water om (kleef)resten te voorkomen
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