
FOLT ÚTMUTATÓ
KÖZÜLETI SZŐNYEGEK

FONTOS!

• Mindig kezelje a foltokat a lehető leghamarabb
• Mindig kövesse a csomagoláson található utasításokat
• Vizsgálja meg a színállóságot és az anyag tartósságát egy

észrevétlen helyen

Kávé, Tea, 
Üdítő, Bor

Vér, hányás, 
vizelet

Élelmiszer-
maradványok, 
gyümölcs

Rágógumi

Cipőfényező

Matricák, festék, 
tömítőanyag, 
ragasztó

Nedvesítsen meg egy rongyot hideg vízzel és helyezze a foltra, 
hogy felszívja a folyadékot. Ismételje meg a műveletet, 
mindaddig, míg a rongy telített lesz és az összes folyadékot fel 
nem szívja. Hagyja, hogy a szőnyeg megszáradjon, és fújja be a 
foltot a Crystal Spot Remover használatával. Majd a Spotting 
Tool segítségével távolítsa el.

Távolítsa el az összes laza és szilárd elemet teáskanállal. 
Permetezze be a foltot a Crystal Spot Remover-rel és a 
Spotting Tool segítségével távolítsa el.

Ugyanaz, mint a kávé, tea, üdítő italok és bor esetében.

Fújja be a foltot rágógumi fagyasztóval. Óvatosan kaparja le a 
rágógumit egy teáskanállal. Ezután vigyen fel egy kevés olajat 
vagy zsírt egy száraz kendőre, és kenje be a foltot. Ezután 
fújja be a foltot a Crystal Spot Remover segítségével és 
távolítsa el a Spotting Tool segítségével.

Vigyen fel egy kevés olajat vagy zsírt egy száraz kendőre, és 
kenje be a foltot. Ezután fújja be a foltot a Crystal Spot 
Remover segítségével és távolítsa el a Spotting Tool 
segítségével.

Távolítsa el a matricát. Hagyja, hogy a (fennmaradó) folt 
megszáradjon, és teáskanállal kaparja le. Vigyen fel egy kevés olajat 
vagy zsírt egy száraz kendőre, és kenje be a foltot. Ezután fújja 
be a foltot a Crystal Spot Remover segítségével és távolítsa el a 
Spotting Tool segítségével.

KEZELÉSFOLT

Nem tudta eltávolítani a foltot? Vagy nem szerepel a leírásban? Kérjük, 
vegye fel velünk a kapcsolatot és segítünk Önnek!



KÜLÖNLEGES KARBANTARTÁS
A szőnyeg rendszeres tisztítása elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a szőnyeg tökéletes megjelenését biztosítsa. Ily 
módon évekig el lehet halasztani a nagyméretű 
tisztítást és az ehhez kapcsolódó magas költségeket.

Átlagos karbantartási gyakoriság:

• Irodahelyiségekben évente
egyszer

A Spot Cleanic hosszútávú 
előfizetésével évekig 
garantált a megfelelő 
karbantartás.

A makulátlan szőnyegkarbantartás mesterei

Amennyiben egyedi 
projektekkel 

kapcsolatospeciális 
kivitelezésre, tanácsadásra 

van szüksége, vegye fel 
velünk a kapcsolatot 

az alábbi elérhetőségeken!

Spot Cleanic Kft.

+36 30 629 2952
contact@spotcleanic.hu 

www.spotcleanic.hu

IDŐSZAKOSAN


