
  

BROWNING TREATMENT & COFFEE 
STAIN REMOVER

Δύο ονόματα ... ένα σπουδαίο προϊόν
Το Browning Treatment & Coffee Stain Remover είναι αποτέλεσμα 
εργαστηριακής έρευνας για τη λύση του προβλήματος του κυτταρικού 
κιτρινίσματος των χαλιών, μοκετών και υφασμάτων επίπλωσης.
Είναι εξίσου αποτελεσματικό και ασφαλές για τα υφάσματα επίπλωσης 
όπως και για τις μοκέτες και τα χαλιά. Όταν το υπόστρωμα των μοκετών 
ή το παραγέμισμα των σαλονιών βραχεί υπερβολικά τότε η επιφάνεια 
αλλάζει χρώμα. Το Browning Treatment & Coffee Stain Remover θα 
αφαιρέσει ή θα μειώσει σημαντικά αυτή τη χρωματική αλλοίωση.

Εξοικονομεί χρόνο
Όπως είναι γνωστό ο καφές και το τσάι είναι τα 2 πιο ευρέως καταναλώσιμα 
ροφήματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και τα δύο να αποτελούν τους πιο 
συχνούς λεκέδες σε μοκέτες, χαλιά και σαλόνια. Δυστυχώς πολλές φορές 
είναι εξαιρετικά δύσκολο να αφαιρεθούν. Το Browning Treatment & 
Coffee Stain Remover δημιουργήθηκε για να κάνει την αφαίρεση αυτών 
των λεκέδων πιο εύκολη για τους επαγγελματίες. Θα αντιμετωπίσει τους 
λεκέδες του καφέ και του τσαγιού όπως και άλλους λεκέδες τανίνης 
αποτελεσματικά και γρήγορα.

Αποτελεσματικό σε παλιούς και νέους λεκέδες
Η ειδική σύνθεση του Browning Treatment & Coffee Stain Remover 
είναι αποτελεσματική σε παλιούς και νέους λεκέδες τανίνης. Παρά 
το γεγονός ότι μερικοί "παλιοί" λεκέδες επηρεάζουν τα χρώματα 
δημιουργώντας σκούρους καφέ λεκέδες, το Browning Treatment & 
Coffee Stain Remover θα τροποποιήσει το χρώμα του λεκέ και την 
έντασή του. 

Οδηγίες εφαρμογής: 
* Χρησιμοποιήστε το προϊόν αδιάλυτο ως αφαιρετικό για κιτρινίλες. 
Τεστάρετε το προϊόν αν έχει επιπτώσεις στα χρώματα σε μία μικρή 
περιοχή.
* Εφαρμόστε το προϊόν χρησιμοποιώντας έναν ψεκαστήρα για 
χημικά προϊόντα. Μην ψεκάζετε (νέφος υγρού). Απλώστε το προϊόν 
ομοιόμορφα στην επιφάνεια εφαρμογής. 
* Βουρτσίστε με μία βούρτσα πέλους (σε μοκέτα ή χαλί). 
* Αφήστε το προϊόν να δράσει έως ότου το κιτρίνισμα εξαφανιστεί ή 
μειωθεί. 
* Ξεβγάλτε με μία μηχανή extraction, με ένα ουδέτερο απορρυπαντικό. 

       Αφαιρετικό κιτρινίλας στα χειροποίητα,  
στα βαμβακερά σαλόνια και στα κρόσσια χαλιών T



Συστάσεις για την χρήση του προϊόντος:
Ως αφαιρετικό κιτρινίλας:
* Η έντονη οσμή του Browning Treatment & Coffee Stain Remover εξαφανίζεται γρήγορα.
* Αν χρειάζεται άμεση εξουδετέρωση προσθέστε 60ml Kill Odor Plus σε 4 λίτρα Browning 
Treatment & Coffee Stain Remover.
Ως αφαιρετικό καφέ:
* Χρησιμοποιήστε το προϊόν αδιάλυτο κατευθείαν από το δοχείο.
* Δοκιμάστε το προϊόν για τις επιπτώσεις του στα χρώματα της επιφάνειας που θα το 
χρησιμοποιήσετε και ελέξτε για την μεταφορά χρώματος στο πανί σας. 
Στεγνώστε το σημείο που δοκιμάσατε με ένα στεγνωτήρα μαλλιών για να ελέγξετε 
εάν ξεβάφει κατά το στέγνωμα.
* Για τους ρύπους σε μικρά σημεία εφαρμόστε το προϊόν με ένα καλά εμποτισμένο 
λευκό πανί. Σε μεγαλύτερες επιφάνειες χρησιμοποιήστε έναν ψεκαστήρα.
* Αφήστε το προϊόν να δράσει έως ότου ο λεκές αφαιρεθεί ή ξεθωριάσει. Στην 
συνέχεια ταμπονάρετε (μην τρίβετε) με ένα καθαρό στεγνό λευκό πανί. 
* Ξεβγάλτε με μία μηχανή extraction χρησιμοποιώντας ένα αλκαλικό προϊόν 
ξεβγάλματος.

Χρήσιμες Συμβουλές:
* Όταν καθαρίζετε υφάσματα επίπλωσης από βαμβάκι και φοβάστε ότι θα κιτρινίσει 
ψεκάστε μετά το πλύσιμο λίγο Browning Treatment & Coffee Stain Remover και 
αποφύγετε τα προβλήματα κατά το στέγνωμα.
* Ψεκάστε το στα χειροποίητα χαλιά που έχουν κιτρινίσει και πρέπει να τα παραδώσετε. 
Βουρτσίστε και επαναλάβετε άλλη μια φορά και εξαφανίστε την κιτρινίλα από το πέλος.
* Ξεκιτρινίστε τα κρόσσια που γάριασαν κατά το στέγνωμα χωρίς να τα καταστρέφετε με 
χλώριο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Εμφάνιση : Διαυγές Υγρό 
PH διαλύματος :3,5-4,5 
Άρωμα : Δυνατή οσμή

Συσκευασία:
Κωδικός   Δοχείο 
UKBT45   3,78lit
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