
DYE GONE 

Γενική χρήση 
Το μοναδικό αυτό προϊόν 2 συστατικών έχει σχεδιαστεί για την 
απομάκρυνση των επίμονων λεκέδων από καφέ και οργανικούς 
ρύπους όπως χυμό πορτοκαλιού, ροφήματα τύπου Cola και 
χρωστικές όπως βαφή μαλλιών ή συστατικά προϊόντων όπως 
καθαριστικά μπάνιου κ.α. Σε επιφάνειες με ίνες μαλλιών απλά 
ξεβγάλετε μετά τη χρήση με κρύο νερό. Τα δύο συστατικά που 
περιέχει το προϊόν διαλύονται ταυτόχρονα καθώς ψεκάζετε, 
εξασφαλίζοντας έτσι την μέγιστη αποτελεσματικότητα την στιγμή 
που τη χρειάζεστε. Έχει σχεδιαστεί για χρήση σε μοκέτες και χαλιά. 
 
Αποτελεσματικό σε λεκέδες από :
καφέ, τσάι, σως μπάρμπεκιου, μπεταντίνη, ιώδιο, ούρα, σάλτσα 
σόγιας, κρασί, σοκολάτα, αίμα, αναψυκτικά τύπου Cola, χυμό 
ντομάτας, μελάνι, βαφή μαλλιών, και γενικά για όλους τους λεκέδες 
που περιέχουν χρώμα. 

Οδηγίες χρήσης:

1. Καθαρίστε την λεκιασμένη επιφάνεια με Professional Spot 
Lifter. Στεγνώστε την επιφάνεια όσο πιο καλά γίνεται με ένα πανί ή 
με μια απορροφητική υγρών. Αν ο λεκές είναι δύσκολος αφήστε το 
Professional Spot Lifter χωρίς να το ξεβγάλετε.
2. Ψεκάστε το Dye Gone στην λεκιασμένη επιφάνεια καλύπτοντας 
τον λεκέ, αλλά χωρίς να τον μουσκέψετε υπερβολικά. Τρίψτε 
ελαφρά με την βούρτσα ξελεκιάσματος. Αφού ο λεκές αφαιρεθεί 
ξεβγάλετε την επιφάνεια με κρύο νερό και ταμπονάρετε με ένα 
λευκό καθαρό πανί.
3. Οι περισσότεροι λεκέδες θα αφαιρεθούν με κρύα εφαρμογή 
του προϊόντος. Αν χρειαστεί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε θερμότητα 
με ένα σίδερο σιδερώματος τοποθετώντας το πάνω σε μια λευκή 
πετσέτα πάνω από τον λεκέ.

Προσοχή : Όταν χρησιμοποιείτε θερμότητα πρέπει να ελέγχετε 
συνεχώς αν επηρεάζονται τα χρώματα της υφασμάτινης επιφάνειας.

Αποτελεσματικό οξειδωτικό ξελεκιαστικό για όλους 
τους τύπους χρωματικών λεκέδων. T



Χρήσιμες συμβουλές:
Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε το προϊόν πάνω σε επιφάνειες που επηρεάζονται 
από το Υπεροξείδιο του υδρογόνου. Κρατήστε το μακριά από εστίες θερμότητας και 
αποθηκεύστε το σε δροσερό περιβάλλον.
Όταν αντικαθιστάτε τα δοχεία προσέξτε να μην μπερδεύετε τις θέσεις των δύο 
συστατικών. Η ανάμιξη των δύο συστατικών μέσα στο ίδιο δοχείο μπορεί να 
καταστρέψει τον ψεκαστήρα. Η χρήση του Dye Gone βοηθά να εξοικονομήσετε 
χρόνο και χρήματα εξασφαλίζοντας σωστή δοσολογία και εύκολη χρήση. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
pH: 9.5 – 10.5 
Διάλυση: Αναμιγνύεται μέσα στο δοχείο ενώ ψεκάζετε.
Εμφάνιση : Διαυγές Υγρό 
Συσκευασία: 2 x 330ml 

Συσκευασία:
Κωδικός   KIT
UKDGPDSCS  

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Τεστάρετε προσεκτικά τα χρώματα των επιφανειών πριν τη χρήση. 
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