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Termékleírás 

  

 

 

Stoffinet bőr- és kárpittisztító spray 

Cikkszám: A022301 

 

Erősen habzó, folt és szennyeződés eltávolító tisztítószer bútorok kárpit (textil, 

bőr, műbőr és textilbőr) felületeihez.  

Használata különösen ajánlott székek, ülőgarnitúrák, gépkocsiülések időszakos 

mélytisztításához. Segítségével eltávolíthatók az ülőrészre rakódott foltszerű 

szennyeződések (pl. farmerfolt).  

Tisztító ereje különösen látványos eredményt mutat fehér, bézs, krém színű bőr 

vagy műbőr felületeken. Sok éves kopás eltüntetésére nem alkalmas. 

 

Használata 

A készítmény használatra kész. Használat előtt enyhén rázzuk fel a spray flakont. 

Permetezzük a STOFFINET sprayt 10-15 cm távolságból a tisztításra szorult felületre. A sűrű habot száraz 

törlőruha segítségével egyenletesen kenjük szét a tisztítandó felületen. Kb. 2-3 perc kontaktidő után száraz 

törlőpapírral töröljük le a feloldott szennyeződést. Erős, foltszerű szennyeződések esetén szivacs vagy 

törlőruha segítségével dörzsöljük meg a habbal fedett felületet, és csak ezt követően biztosítsuk a 2-3 perc 

kontaktidőt, majd töröljük szárazra a felületet. Szükség esetén ismételjük meg a műveletet. Ismételt 

felhasználás esetén a termék átnedvesítheti a bőrt, a műbőrt vagy a kárpitot, ezért használat előtt hagyjuk 

megszáradni a felületet. 

Szövet felületen a készítmény másik felhasználási módja, hogy a szétterített és bedörzsölt habot hagyjuk 

megszáradni a szövet felületén. Száradást követően porszívó segítségével eltávolítható a készítmény és a 

feloldott szennyeződés porszerű maradványa. 

Egy flakon kb. 10 négyzetméter felület tisztításához elegendő. 

 

Tulajdonságok 

Halmazállapot ................................................. hab  Vízben való oldhatóság .................... teljesen oldható 

Szín ............................................................... fehér  Kémhatás .......................................................pH 10,5 

Illat .............................. jellegzetes, kellemes illatú  Fajsúly ............................................. 1,005±0,01 g/ml 

Gyúlékonyság........................................ gyúlékony  Flakon nyomás (20°C) ........................................ 4 bar 

Olvassa el a termék Biztonsági adatlapját, amely letölthető a www.bosplus.hu weboldalról. Tartsa be a biztonságos 

kezelésre, felhasználásra vonatkozó előírásokat. Az országos Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 

telefonszáma: napközben 8-16 óra között: 06 (1) 476-6464, éjjel-nappal hívható szám: 06 (80) 20-11-99. 

 

Csomagolás és kiszerelés 

Egyedi: 400 ml-es kiszerelés, fém spray flakonban 

Gyűjtő: 12 db flakon karton csomagolásban 

 

Gyártó 

Allegrini SpA., Olaszország, 24050 Grassobbio (BG), via Salvo D’Acquisto n. 2.  https://www.allegrini.com 
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