Special Camping Cleaner

Gebruiksaanwijzing en werkinstructie: Tent reiniging | Textiel / PVC
LET OP:
● Niet in de volle zon de werkzaamheden uitvoeren.
● Temperatuur moet tijdens werkzaamheden altijd tussen de 10 en 35 graden Celsius zijn.
● Zorg altijd dat HD microvezeldoek vochtig gebruikt wordt, een natte of droge
microvezeldoek neemt geen vuil op.
BELANGRIJK: Maak voor alle zekerheid als proef altijd eerst een klein (onopvallend)
stukje schoon, voordat u de gehele tent gaat reinigen.
1. Maak uw tentdoek eerst met water licht v ochtig (niet nat maken) met een sprayfles of
drukpomp.
2. Spuit tentdoek vervolgens met S
 pecial Camping Cleaner sprayfles g
 elijkmatig in.
a. Stel de sprayer zo af dat u een fijne nevel heeft.
b. Spray afstand tot het doek +/- 10-15 cm.
c. Verbruik per ondergrond zie het etiket.
3. Wrijf met een vochtige HD microvezeldoek in draaiende beweging over het tentdoek
zodat u lichte schuim ziet ontstaan.
4. Laat de reiniger 15 tot 30 minuten inwerken; N
 B: niet laten opdrogen.
5. Spoel het tent materiaal dat u heeft schoongemaakt goed af met lage druk water.
(koud of warm water met gieter of met tuinslang)
Bij sterke vervuiling of vuilplekken nogmaals inspuiten en instructie vanaf punt 2 herhalen.
Voor een optimaal streeploos resultaat:
Veeg de PVC ramen en stroken droog met een HD Microvezeldoek of handdoek.

Special Camping Cleaner
Gebruiksaanwijzing: Caravan - Mobile home - Exterior (Buitenmeubilair) reiniging
Blank Gelakt & Gepoedercoat Aluminium - Hout - Rubber - Kunststof
1. Spuit de Caravan, Mobile Home, Exterior (Buitenmeubilair) eerst af met water indien
er zand op het op het oppervlak zit. (Dit ter voorkoming van krassen tijdens reiniging)
2. Spuit oppervlak vervolgens met S
 pecial Camping Cleaner sprayfles g
 elijkmatig in.
a. Stel de sprayer zo af dat u een fijne nevel heeft.
b. Spray afstand tot het oppervlak +/- 10-15 cm.
c. Verbruik per ondergrond zie het etiket.
d. Bij ernstige vervuiling laat de reiniger 2 tot 3 minuten inwerken;
reinigingsmiddel niet laten opdrogen.
NB: Spray nooit meer oppervlak in dan wat u direct kunt schoonmaken & afspoelen.
3. Wrijf met een vochtige HD microvezeldoek in draaiende beweging over het oppervlak
zodat u lichte schuim ziet ontstaan.
Het vuil zal nu los komen.
Regelmatig de HD microvezeldoek tussendoor uitwringen
(bij zeer ernstige vervuiling van de HD microvezeldoek de doek goed uitspoelen)
4. Spoel het oppervlak dat u heeft schoongemaakt goed af met l age druk water.
(koud of warm water met de gieter of met tuinslang)
Tijdens het afspoelen zult u zien dat er zich water druppels (parels) vormen die van
het oppervlak aflopen. Dit is het bewijs dat u tot in de p
 oriën a
 lles goed hebt
gereinigd.
Bij sterke vervuiling of vuilplekken nogmaals inspuiten en instructie vanaf punt 2 herhalen.
Voor een optimaal streeploos resultaat:
Veeg de oppervlak droog met een droge HD Microvezeldoek of zeem.

