
 

 

OVER HET PRODUCT 

De textiel beschermer stoot alle vlekken op olie- en waterbasis van tapijten, stoffering en kleding af. 

Niet alleen dat, maar het maakt de stof in de toekomst gemakkelijker te onderhouden en schoon te 

maken, omdat het vuil op het oppervlak vasthoudt in plaats van in de stof te trekken. 

Breng voor het beste resultaat de beschermer een of twee keer per jaar aan op gebieden met een 

laag tot middelmatig gebruik en vier keer per jaar op gebieden met veel gebruik; zoals een stoffen 

bank of stoel. 

 

GESCHIKT VOOR 

Bank, fauteuil, stoelen en meubels Autostoel of interieur, Handtas, laarzen of schoenen, Jassen of 

kleding. 

De textiel beschermer is perfect voor gebruik op alle stoffen items, waaronder; meubels, tapijten, 

auto-interieurs, accessoires, schoenen en kleding. Het bevat geen oplosmiddelen of schuurmiddelen 

en is dus volkomen veilig te gebruiken op alle stoffen en textiel. Het is zelfs veilig te gebruiken op 

fijne stoffen zoals wol en zijde. 

 

DEKKING & LEVENSDUUR 

Voor het beschermen van stoffen meubels heeft u de volgende hoeveelheden tapijt- en 

meubelbeschermer nodig: 

 Fauteuil: u heeft ongeveer 250 ml nodig. 

 2-zitsbank: u heeft ongeveer 400 ml nodig. 

 3-zitsbank: u heeft ongeveer 500 ml nodig. 

Bij gebruik op tapijten: 

 500 ml zal ongeveer 20 m² beslaan 

 1 Liter beslaat ongeveer 40m² 

Het product is speciaal behandeld om bacteriegroei te weerstaan en gaat veilig 5 jaar mee als het in 

een koele kast gesloten wordt bewaard. 

 

INSTRUCTIES 

STAP 1. 

Stofzuig de stof grondig om al het vuil en stof te verwijderen. 

STAP 2. 

Gebruik bij vlekken of vuil eerst de textiel reiniger. Laat de stof na het reinigen drogen. 

STAP 3. 

Schud de textiel beschermer goed. Spuit op de stof en laat drogen. Het wordt aangeraden om eerst 

de gebieden met veel gebruik, royaal te spuiten. 


