
    James Vlekkenschijf

Opgedroogde vlekken
voor tapijt en meubelstof

(Behandeling van verse vlekken: zie andere zijde)

Laat de ondergrond goed drogen.
Verdeel James Vlekkenwonder

door de opening op de vlek te plaatsen.
Voor verdere behandeling, zie etiket.

Bij wol: zodra de vlek weg is, onmiddellijk
een badstof handdoek natmaken, uitwringen,

op de vlek plaatsen en zo laten drogen.
Bij meubelstof: zie etiket.

Spray James Vlekkenspray op én
onder de vlek, 5 min. laten inwerken.
Schraap het losgeweekte vuil met een
lepel weg en wrijf middels een badstof
handdoek met daarop James Vlekkenspray
de resten in grote halen eruit. Indien nodig
behandeling herhalen.

Tapijt of meubelstof grondig stofzuigen.
Spray James Interieurreiniger (James

Water) op een badstof handdoek en 
ga hiermee in grote rustige halen

over de vervuiling.

Spray James Vlekkenspray op een badstof
handdoek. Hiermee in grote halen de vlek
verwijderen. Restant van de vlek in-
sprayen met James Vlekkenspray en
in grote halen de vlek droog wrijven.

INSTRUCTIES:
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James Vlekkenwonder:

James Interieurreiniger:

WWW.JAMES.EU

Voor meer vlekken en advies: Vragen? Mail of bel:

info@james.eu
+31 77 327 80 07

James Vlekkenspray:

James Vlekkenspray:
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Direct behandelen met water (instructies zie hierboven)

Behandelen met James Vlekkenwonder (instructies z.o.z.)

Behandelen met James Vlekkenspray op een badstof handdoek (instructies z.o.z.)

Behandelen met James Vlekkenspray (instructies z.o.z.)

Behandelen met James Interieurreiniger (James Water) (instructies z.o.z.)

Als er na de behandeling vlekken achterblijven, laat deze
dan drogen en volg de Vlekkenschijf aan de andere zijde.

James Vlekkenschijf

Verse vlekken
voor tapijt en meubelstof

(Behandeling van opgedroogde vlekken: zie andere zijde)

INSTRUCTIES:

Eerst vaste bestanddelen zoveel mogelijk verwijderen met een lepel.
Vervolgens:

Direct een badstof handdoek natmaken met koud water, uitwringen en op de
vlek plaatsen. Laat de klamvochtige badstof handdoek liggen zonder te kijken.

Als de handdoek verzadigd is, deze vervangen tot de vlek niet meer afgeeft.
Laat dan de handdoek liggen tot deze droog is.
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