Wine Away® Gebruiksaanwijzing
Omschrijving:
Wine Away® verwijdert de meeste rode wijnvlekken uit tapijt, stoffen en andere stofferingen.
Laat een citroenfrisse geur achter en is niet schadelijk voor het milieu.

Gebruik:
Schud de fles licht alvorens te gebruiken. Altijd eerst testen op een niet zichtbare plaats.
Vloerbedekking: spray de vlek ruimschoots en volledig in met Wine Away® totdat deze
verzadigd is. Laat het 3-5 minuten intrekken. Dep de vlek met schone droge doek totdat deze
verdwijnt. Indien nodig meerdere malen herhalen, zeker bij oudere vlekken.
Stoffen zoals kleding: spray de vlek volledig in met Wine Away® totdat deze verzadigd is.
Laat het 1-3 minuten volledig intrekken. Indien nodig herhalen daarna was of stoom de kleding
volgens het label.
Indien de vlek blauwachtig kleurt, behandel de vlek dan nogmaals ruimschoots met Wine
Away® en was op de hand waarna de stof alsnog volgens het label gewassen kan worden.
Opmerking:
Het kan even duren voordat de vlek definitief verdwenen is. Geef Wine Away de kans om z’n
werking te doen.
Aanvullend gebruik:
Wine Away® is ook een prima vlekkenverwijderaar voor koffievlekken, bloedvlekken,
inktvlekken, (rood)fruitvlekken etc. Daarnaast is het ook een prima ontvetter, laat het geen
vlekken en na ruikt Wine Away® heerlijk citroenfris.
Waarschuwing en voorzorgsmaatregelen:
Ondanks dat Wine Away® veilig in de nabijheid van kinderen en (huis)dieren gebruikt kan worden, adviseren wij u het middel
veilig op te bergen zodat kinderen er niet bij kunnen.
Wine Away® is niet geschikt om in te nemen op welke wijze dan ook.
Indien in contact gekomen met de ogen: spoel uw ogen voor tenminste 15 minuten
Wine Away® kan allergische reacties veroorzaken op de huid In dat geval: wassen met zeep en water.
Mocht de irritatie aanhouden, dan adviseren wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw huisarts.
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