Produktdatablad

Textilrengöring

Produktbeskrivning

MiraGuard Textilrengöring är det senaste inom rengöringsteknologin som på ett säkert
sätt tar bort svåra smutsfläckar såsom olja, fett, bläck, kaffe, te, juice, vin, urin mm.
Textilrengöringen kan användas som koncentrat eller utspädd med vatten på alla textiler
som tål vatten inklusive canvas, möbeltyger, gardiner och kläder.

Teknisk data

Kulör
Lukt
Brandfarlig
Viskositet
PH

Gulaktig vätska
Svag doft
Inte brandfarligt
Lättflyktig
8,5

Fläckborttagning

Använd koncentrerat eller utspäd med upp till 30 delar vatten. Spraya på fläcken så den
blir blöt. Gnugga med en blöt trasa eller borsta försiktigt med en mjuk borste. Torka upp
fläcken och överbliven vätska med en fuktig trasa. Låt torka.

Allmän rengöring

Späd 1,5 – 3 dl Textilgrengöring med 5 liter varmt vatten. Applicera med borste,
trasa, eller sprayflaska. Torka rent med fuktig trasa eller skölj ordentligt med
vatten. Låt torka.
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Tyger utomhus

Skölj tyget med vatten. Följ instruktionerna enl ovan ”allmän rengöring”. Spraya
eller borsta ut. Låt tränga in ordentligt. Bearbeta med borste/skurduk. Skölj väl. För
svår smuts, öka verkningstiden och borsta hårdare. Upprepa om nödvändigt.

Lagring

Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt, frostfritt och väl ventilerat
utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Tips

Spraya tyget/väven med MiraGuard Impregnering som ger bästa skyddet mot
smuts och fläckar samt är vattenavstötande.

Storlekar

MiraGuard Textilrengöring finns i 450 ml spray flaska och i 5 liters dunk.

Artikel nr

450 ml
5 liter

63430
63460

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt
står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan
föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.
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