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Oxi Action odplamiacz do tkanin w sprayu 500ml
 

Cena: 24,31 PLN

Opis słownikowy

Gramatura ml

Pojemność 500

Producent Vanish

Rodzaj odplamiacz

Opis produktu
 

Vanish Oxi Action - różowa siła odplamiaczy do tkanin, dostępnych w różnej formie płynu lub proszku, do tkanin białych i kolorowych.

Vanish Oxi Action spray odplamiacz do tkanin. Wygodny w użyciu spray można z łatwością zaaplikować na plamę. Jest wydajny i prosty
w użyciu. Spryskaną plamę po 5 minutach wypłucz lub wypierz jak zwykle.

Cechy produktu:

- siła unosząca plamę
- natychmiastowe działanie na plamy już przy 1. użyciu*
*Po użyciu produktu postępuj zgodnie z instrukcją

Składniki: 5-15%: związki wybielające na bazie tlenu, <5%: niejonowe środki powierzchniowo czynne anionowe środki powierzchniowo
czynne, kompozycja zapachowa

Sposób użycia: Otwórz. Spryskaj max 5 min. Wypierz. Dla lepszych rezultatów spryskaj plamę najszybciej jak to możliwe z obu stron
tkaniny. Spryskaj bezpośrednio na trudną plamę!

Zalecenia: 
- Zawsze przestrzegaj zaleceń producentów odzieży.
- Spryskaj plamę, delikatnie potrzyj i pozwól działać 1-5 minut. Następnie upierz jak zwykle.
- Bezpieczny do użycia do białych i kolorowych tkanin, jeśli jest używany zgodnie z zaleceniami producenta odzieży.
- W przypadku wątpliwości sprawdź trwałość barwnika nanosząc produkt na niewidoczną część tkaniny, a następnie spłucz i pozostaw
do wyschnięcia.
- Nie używaj do wełny, jedwabiu lub skóry.
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- Nie stosuj do emaliowanych i powlekanych powierzchni - np. do drewna, metalu itp.
- Nie używaj do odzieży z metalowymi lub emaliowanymi dodatkami oraz ognioodpornymi wykończeniami.
- Nie stosuj na ubraniach przeznaczonych wyłącznie do czyszczenia chemicznego.
- Ubrań spryskanych środkiem lub w nim zamoczonych nie wystawiaj na bezpośrednie działanie źródła ciepła lub światła słonecznego
przed ich wypraniem lub starannym wypłukaniem.
- Nie dopuść do wyschnięcia środka na ubraniu (max. czas 5 minut).
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