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Õlid, lakid, peitsid

REMOL
Tooteteave
REMOLiga saavad luitunud, plekiliseks muutunud ja kollaseks
tõmbunud valged pesud uuesti valgeiks. Samuti saab selle abil
eemaldada kergeid roosteplekke ja eemaldada värvi enamikult
tekstiilidelt, saamaks head tulemust, kui soovite tekstiile ümber
värvida.
Juhised
Valge pesu valgendamine ja leotamine
Puuvillaste, linaste jms tekstiilide jaoks lahustada 4 kuhjaga supilusikatäit REMOLit 10-liitrises panges, mis on täis 6090 ºC vett. Lasta pesudel u 60 minutit vee sees olla. Vahepeal segada. Tugevalt luitunud pesude puhul lisada veel
mõned supilusikatäied REMOLit ja soovi korral ka mõned supilusikatäied pesusoodat (naatriumkarbonaati). Hoolikalt
loputada.
Vill
Üks kuhjaga supilusikatäis REMOLit 10 liitri leige (35-40 ºC) vee kohta. Loputada hoolikalt leige veega.
Valge pesu valgendamine pesumasinas
Doseerida pesupulber pesumasinasse vastavalt juhendile pesupulbri pakendil. Seejärel lahustada 3-4 supilusikatäit
REMOLit ½-1 liitris külmas vees. REMOLi lahus lisatakse pesupulbrisahtlisse siis, kui pesumasina trummel on veega
täitunud. Kasutada loputusega pesuprogrammi temperatuuril 60-90 ºC.
Puuvilja- ja marjaplekid
Võtta 2 teelusikatäit REMOLit ühe liitri kuuma (60-90 ºC) vee kohta. Lasta pesul u 2 tundi lahuses liguneda ning
seejärel pigistada plekilist kohta kergelt.
Kohvi-, tee- ja šokolaadiplekid
Võtta 2 teelusikatäit REMOLit ühe liitri sooja (60-90 ºC) vee kohta. Panna kohvi- või teeplekiline riideese lahusesse ja
leotada hoolikalt märjaks. Šokolaadiplekkidega riideese peab ligunema lahuses u 1-2 tundi. Hoolikalt loputada.
Roosteplekid
Võtta 1 supilusikatäis REMOLit ühe liitri sooja vee kohta ja lasta riideesemel 15-60 minutit lahuses liguneda. Vanade
ja raskekujuliste roosteplekkide jaoks soovitame Herdini BIROSTi.
Värvi eemaldamine
NB! Tõrrevärvidega värvitud tekstiilidelt ei saa värvi eemaldada, samuti villastelt rõivastelt. Võtta 2 kuhjaga
supilusikatäit REMOLit 5 liitri sooja (60-90 ºC) vee kohta. Panna pestud ja märjad pesud lahusesse ning hoolitseda
selle eest, et need oleksid kogu töötlemise ajal lahusega kaetud. Töödelda u 30 minutit ja liigutada aeg-ajalt. Loputada
hoolikalt mitme veega.
Kätepuhastus
REMOL on efektiivne ka sõrmede puhastamisel, mis on nt marjakorjamisel, aiatööl, seente puhastamisel või nikotiini
tõttu plekiliseks muutunud. Esmalt pesta käsi nagu tavaliselt, valada siis pisut REMOL-pulbrit niiskesse peopessa ning
masseerida. Loputada võimalikult sooja veega.
TÄHELEPANU!
- Kasutada plastmass-, email-, keraamilisi või roostevabast terasest anumaid.
- REMOLi lahusel on kirbe lõhn, mis võib ärritada hingamisteid.
- Metalldetailid võivad oksüdeeruda ja tekstiilidele plekke jätta, samuti mõningal määral tuhmistuda.
- Remol võib niiskuse toimel tekitada soojust ja süttida. Sisaldab naatriumhüdrosulfitit.
Muu
Me jätame endale õiguse teha muudatusi ilma eelneva etteteatamiseta.

HerdinsBaltic OÜ
Laki 14a
10621 Tallinn

Telefon: +372 650 5074
EE101828408

www.herdinsbaltic.ee
info@herdinsbaltic.ee

