Seti in sredstva za nego tekstila
 Set za nego mikrovlaken "Microfibre Care Kit"
 Set za nego tekstila "Fabric Care Kit", "Textile Care Kit" –
čiščenje in zaščita vseh vrst tekstila in mikrovlaken
 Set za nego vzmetnic "Mattress Care Kit"
 Set za odstranjevanje madežev s tekstilij "SOS Textile
Stain Remover Kit" – odstranjevanje vseh madežev iz vseh
tekstilnih vlaken, tkanin, mikrovlaken
 Set za odstranjevanje madežev preprog "SOS Carpet
Stain Remover Kit" – odstranjevanje vseh madežev iz vseh
vrst preprog
 Fabric Protector / Textile Protector W – zaščitno sredstvo
za tekstilije na vodni osnovi
 Protector SF / Textile Protector S – zaščitno sredstvo v
speju za vse tekstilije, preproge, obutev, še posebej občutljivih
naravnih vlaken
 Fabric / Textile Strong Cleaner – zelo učinkovito čistilo za
večino vrst tekstila
 Textile Odour Remover – nevtralizacija močnih vonjav
 Anti-Static Spray – odstranjuje in zmanjšuje elektrostatični
naboj - naelektritev
 Carpet Cleaning Powder – prah za suho čiščenje preprog do
globine 2cm
 Carpet Cleaner – tekoče čistilo za mokro čiščenje strojno
tkanih in dolgovlaknatih preprog do več kot 2 cm globine
 Textile Grease Remover – globinski odstranjevalec maščob
 Ink Killer for Textile – odstranjevalec črnil pisal
 Flash – poživi barve, odstranjuje lise in porumenelost
 Rust-Go Away – odstranjuje rjo z naravnih in umetnih vlaken

Fabric Care Kit – U225
Set za nego tkanin – U225
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FABRIC CARE KIT set vsebuje 2 izdelka namenjena redni
negi (2-4 × letnemu čiščenju in zaščiti) tkanin in mikrovlaken.
Preprosto čiščenje "Easy to Clean" je način, ki omogoča
preprosto čiščenje sedeža v samo nekaj minutah, brez
neprijetnega snemanja sedežnih prevlek. S tem načinom čiščenja
na tekstilu preprečimo nevarnost razbarvanja, obleditve in pojava
lis. Tak pristop čiščenja in zaščite tekstila s hitrim sušenjem
omogoča ponovno uporabo v približno eni uri po obdelavi.
Učinkovita zaščita tekstila preprečuje vpijanje madežev in
umazanije v vlakna in močno olajša odstranjevanje madežev.









Fabric Cleaner / Textile Cleaner (225ml)
Fabric Cleaner / Textile Cleaner je osnovno čistilo za tekstil v
razpršilcu na vodni osnovi. Namenjeno je rednemu čiščenju
raznovrstnih tekstilnih vlaken: naravnih, umetnih (sintetičnihkemijskih), mešanih vlaken in mikrovlaken, na oblazinjenem
pohištvu, draperiji, preprogah in odejah. Odstrani običajno
umazanijo in madeže, zelo je učinkovito pri odstranjevanju mastne
umazanije. Količina 225 ml čistila v povprečju zadošča za čiščenje
5-6 sedežev oz. 10-15m2 tekstilije. Po čiščenju tekstil zaščite s
Textile Master / Uniters Fabric Protector /Textile Protector W ali s
Protector SF / Textile Protector S.
Navodilo
1. Tekstil temeljito posesajte in plastenko pred uporabo dobro pretresite.
2. S čistilom navlažite košček čiste bele krpe in na skritem delu s
krožnimi gibi preizkusite barvno obstojnost tekstila. Pustite
posušiti in opazujte površino. Če se je površina razbarvala,
skrčila ali spremenila, čistila ne uporabljajte.
3. Z razdalje 30 cm  razpršite čistilo na tkanino tako, da bo rahlo
vlažno. V mlačni vodi  navlažite čistilno rokavico (bombažni
frotir) in čistite tkanino . Ko postane čistilna rokavica umazana
jo izperite. Naenkrat čistite manjše površine po ca 30×30 cm.
Po potrebi postopek ponovite.
4. Postopek izpiranja s čistilno rokavico večkrat ponovite, dokler iz
blaga ne očistite vse umazanije in odstranite vseh ostankov čistila.
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blaga ne očistite vse umazanije in odstranite vseh ostankov čistila.

Površino tekstila osušite s pivnanjem, s čisto belo brisačo .
5. Za odstranitev madežev, razpršite čistilo na madež in pustite
delovati nekaj minut, nato madež tamponirajte in popivnajte z
manjšo gobo, čisto krpo ali papirnato brisačo. Postopek
ponavljajte, dokler madeža ne odstranite. Izperite kot je
opisano v točki 4 teh navodil in osušite z vpojno papirno ali
bombažno brisačo.
6. Za odstranitev trdovratnih in zahtevnejših madežev uporabite
Textile Master / Uniters set SOS Textile Stain Remover Kit ali
SOS Carpet Stain Remover Kit.
7. Očiščeno in še vlažno površino zaščitite s Textile Master /
Uniters Fabric Protector /Textile Protector W.
Pozor: Pojav lis in robov, hrapavost tkanine in dolgotrajno sušenje
so znaki premajhnega izpiranja tkanine. Ponovite postopek
izpiranja!

Fabric Protector / Textile Protector W (225ml)
Fabric Protector / Textile Protector W je zaščitno sredstvo v
razpršilcu na vodni osnovi, namenjen zaščiti tekstila, mikrovlaken,
preprog, itd. z namenom zaščite pred pojavom madežev od hrane,
pijače, maščob, mastnih kislin znoja, itd. Fabric Protector / Textile
Protector W je preprost za uporabo in namenjen zaščiti novega
tekstila ali zaščiti tekstila po rednem čiščenju oz. odstranitvi
madeža in se lahko nanaša neposredno na še vlažno očiščeno
tkanino.
Navodilo za uporabo
1. Razpršilec pred uporabo dobro pretresite. Z zaščitnim
sredstvom navlažite košček bele krpe in na skritem delu s
krožnimi gibi preizkusite barvno obstojnost blaga. Pustite
posušiti in opazujte površino. Če se je površina razbarvala, skrčila
ali spremenila, zaščite ne uporabljajte.

2. Zaščitno sredstvo pršite enakomerno navzkrižno z razdalje 30
cm na mokro ali suho površino. Če nanašate zaščitno sredstvo
na umetna vlakna (sintetiko) ali mikrovlakna ali suho površino
si pri nanosu zaščite zaradi boljšega vpijanja pomagate z gobo.
3. Pustite posušiti.
Oglejte si tudi originalna navodila in nasvete za nego tekstila v
notranji strani škatle seta in na spletni strani distributerja
www.corium.si/navodila
To navodilo skrbno shranite.
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madeža in se lahko nanaša neposredno na še vlažno očiščeno
tkanino.
Navodilo za uporabo
1. Razpršilec pred uporabo dobro pretresite. Z zaščitnim
sredstvom navlažite košček bele krpe in na skritem delu s
krožnimi gibi preizkusite barvno obstojnost blaga. Pustite
posušiti in opazujte površino. Če se je površina razbarvala, skrčila
ali spremenila, zaščite ne uporabljajte.

2. Zaščitno sredstvo pršite enakomerno navzkrižno z razdalje 30
cm na mokro ali suho površino. Če nanašate zaščitno sredstvo
na umetna vlakna (sintetiko) ali mikrovlakna ali suho površino
si pri nanosu zaščite zaradi boljšega vpijanja pomagate z gobo.
3. Pustite posušiti.
Oglejte si tudi originalna navodila in nasvete za nego tekstila v
notranji strani škatle seta in na spletni strani distributerja
www.corium.si/navodila
To navodilo skrbno shranite.

Seti in sredstva za nego tekstila
 Set za nego mikrovlaken "Microfibre Care Kit"
 Set za nego tekstila "Fabric Care Kit", "Textile Care Kit" –
čiščenje in zaščita vseh vrst tekstila in mikrovlaken
 Set za nego vzmetnic "Mattress Care Kit"
 Set za odstranjevanje madežev s tekstilij "SOS Textile
Stain Remover Kit" – odstranjevanje vseh madežev iz vseh
tekstilnih vlaken, tkanin, mikrovlaken
 Set za odstranjevanje madežev preprog "SOS Carpet
Stain Remover Kit" – odstranjevanje vseh madežev iz vseh
vrst preprog
 Fabric Protector / Textile Protector W – zaščitno sredstvo
za tekstilije na vodni osnovi
 Protector SF / Textile Protector S – zaščitno sredstvo v
speju za vse tekstilije, preproge, obutev, še posebej občutljivih
naravnih vlaken
 Fabric / Textile Strong Cleaner – zelo učinkovito čistilo za
večino vrst tekstila
 Textile Odour Remover – nevtralizacija močnih vonjav
 Anti-Static Spray – odstranjuje in zmanjšuje elektrostatični
naboj - naelektritev
 Carpet Cleaning Powder – prah za suho čiščenje preprog do
globine 2cm
 Carpet Cleaner – tekoče čistilo za mokro čiščenje strojno
tkanih in dolgovlaknatih preprog do več kot 2 cm globine
 Textile Grease Remover – globinski odstranjevalec maščob
 Ink Killer for Textile – odstranjevalec črnil pisal
 Flash – poživi barve, odstranjuje lise in porumenelost
 Rust-Go Away – odstranjuje rjo z naravnih in umetnih vlaken

Fabric Care Kit – U225
Set za nego tkanin – U225
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