SLO FABRIC PROTECTOR / TEXTILE PROTECTOR W je
zaščitno impregnacijsko sredstvo za tekstil oz. vse vrste tekstilij,
v razpršilcu, narejeno na vodni osnovi. Zaščiti večino vrst
tekstilov, mikrovlaken, preprog, itd. pred pojavom madežev
hrane, pijače, maščob, mastnih kislin znoja, itd. Po uporabi je
tekstil zračno prepusten in hidrofobno ter oleofobno zaščiten
pred umazanijo in tekočinami. Textile Master / Uniters Fabric
Protector / Textile Protector W je preprost za uporabo, brez
vonja in namenjen zaščiti novega tekstila ali zaščiti tekstila po
rednem čiščenju oz. odstranitvi madeža. Lahko se nanaša
neposredno na še vlažno očiščeno tkanino ali na čisto suho
tkanino. Po zaščiti tekstilije, se madeži hrane in pijače ne vpijejo
v vlakna in jih je možno zelo preprosto odstraniti. Volumen 500ml
povprečno zadošča za zaščito 5-10 sedežev oz. 10-20m2 površine.
Navodilo
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite. Z zaščitnim
sredstvom navlažite košček bele krpe in na skritem delu s
krožnimi gibi preizkusite barvno obstojnost tekstilije. Pustite
posušiti in opazujte površino. Če se je površina razbarvala,
skrčila ali spremenila, zaščite ne uporabljajte.
2. Zaščitno sredstvo pršite enakomerno, navzkrižno in z razdalje
približno 30 cm, na mokro ali suho površino. V kolikor
nanašate zaščitno sredstvo na umetna vlakna (sintetiko) ali
mikrovlakna ali suho površino, si pri nanosu zaščite zaradi
boljšega vpijanja pomagate s tamponiranjem gobe.
3. Pustite posušiti. Za povečanje zaščite ponovno nanesite ali
uporabite Textile Master / Uniters Protector SF /
Textile Protector S.

SLO FABRIC PROTECTOR / TEXTILE PROTECTOR W je
zaščitno impregnacijsko sredstvo za tekstil oz. vse vrste tekstilij,
v razpršilcu, narejeno na vodni osnovi. Zaščiti večino vrst
tekstilov, mikrovlaken, preprog, itd. pred pojavom madežev
hrane, pijače, maščob, mastnih kislin znoja, itd. Po uporabi je
tekstil zračno prepusten in hidrofobno ter oleofobno zaščiten
pred umazanijo in tekočinami. Textile Master / Uniters Fabric
Protector / Textile Protector W je preprost za uporabo, brez
vonja in namenjen zaščiti novega tekstila ali zaščiti tekstila po
rednem čiščenju oz. odstranitvi madeža. Lahko se nanaša
neposredno na še vlažno očiščeno tkanino ali na čisto suho
tkanino. Po zaščiti tekstilije, se madeži hrane in pijače ne vpijejo
v vlakna in jih je možno zelo preprosto odstraniti. Volumen 500ml
povprečno zadošča za zaščito 5-10 sedežev oz. 10-20m2 površine.
Navodilo
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite. Z zaščitnim
sredstvom navlažite košček bele krpe in na skritem delu s
krožnimi gibi preizkusite barvno obstojnost tekstilije. Pustite
posušiti in opazujte površino. Če se je površina razbarvala,
skrčila ali spremenila, zaščite ne uporabljajte.
2. Zaščitno sredstvo pršite enakomerno, navzkrižno in z razdalje
približno 30 cm, na mokro ali suho površino. V kolikor
nanašate zaščitno sredstvo na umetna vlakna (sintetiko) ali
mikrovlakna ali suho površino, si pri nanosu zaščite zaradi
boljšega vpijanja pomagate s tamponiranjem gobe.
3. Pustite posušiti. Za povečanje zaščite ponovno nanesite ali
uporabite Textile Master / Uniters Protector SF /
Textile Protector S.

SLO FABRIC PROTECTOR / TEXTILE PROTECTOR W je
zaščitno impregnacijsko sredstvo za tekstil oz. vse vrste tekstilij,
v razpršilcu, narejeno na vodni osnovi. Zaščiti večino vrst
tekstilov, mikrovlaken, preprog, itd. pred pojavom madežev
hrane, pijače, maščob, mastnih kislin znoja, itd. Po uporabi je
tekstil zračno prepusten in hidrofobno ter oleofobno zaščiten
pred umazanijo in tekočinami. Textile Master / Uniters Fabric
Protector / Textile Protector W je preprost za uporabo, brez
vonja in namenjen zaščiti novega tekstila ali zaščiti tekstila po
rednem čiščenju oz. odstranitvi madeža. Lahko se nanaša
neposredno na še vlažno očiščeno tkanino ali na čisto suho
tkanino. Po zaščiti tekstilije, se madeži hrane in pijače ne vpijejo
v vlakna in jih je možno zelo preprosto odstraniti. Volumen 500ml
povprečno zadošča za zaščito 5-10 sedežev oz. 10-20m2 površine.
Navodilo
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite. Z zaščitnim
sredstvom navlažite košček bele krpe in na skritem delu s
krožnimi gibi preizkusite barvno obstojnost tekstilije. Pustite
posušiti in opazujte površino. Če se je površina razbarvala,
skrčila ali spremenila, zaščite ne uporabljajte.
2. Zaščitno sredstvo pršite enakomerno, navzkrižno in z razdalje
približno 30 cm, na mokro ali suho površino. V kolikor
nanašate zaščitno sredstvo na umetna vlakna (sintetiko) ali
mikrovlakna ali suho površino, si pri nanosu zaščite zaradi
boljšega vpijanja pomagate s tamponiranjem gobe.
3. Pustite posušiti. Za povečanje zaščite ponovno nanesite ali
uporabite Textile Master / Uniters Protector SF /
Textile Protector S.

SLO FABRIC PROTECTOR / TEXTILE PROTECTOR W je
zaščitno impregnacijsko sredstvo za tekstil oz. vse vrste tekstilij,
v razpršilcu, narejeno na vodni osnovi. Zaščiti večino vrst
tekstilov, mikrovlaken, preprog, itd. pred pojavom madežev
hrane, pijače, maščob, mastnih kislin znoja, itd. Po uporabi je
tekstil zračno prepusten in hidrofobno ter oleofobno zaščiten
pred umazanijo in tekočinami. Textile Master / Uniters Fabric
Protector / Textile Protector W je preprost za uporabo, brez
vonja in namenjen zaščiti novega tekstila ali zaščiti tekstila po
rednem čiščenju oz. odstranitvi madeža. Lahko se nanaša
neposredno na še vlažno očiščeno tkanino ali na čisto suho
tkanino. Po zaščiti tekstilije, se madeži hrane in pijače ne vpijejo
v vlakna in jih je možno zelo preprosto odstraniti. Volumen 500ml
povprečno zadošča za zaščito 5-10 sedežev oz. 10-20m2 površine.
Navodilo
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite. Z zaščitnim
sredstvom navlažite košček bele krpe in na skritem delu s
krožnimi gibi preizkusite barvno obstojnost tekstilije. Pustite
posušiti in opazujte površino. Če se je površina razbarvala,
skrčila ali spremenila, zaščite ne uporabljajte.
2. Zaščitno sredstvo pršite enakomerno, navzkrižno in z razdalje
približno 30 cm, na mokro ali suho površino. V kolikor
nanašate zaščitno sredstvo na umetna vlakna (sintetiko) ali
mikrovlakna ali suho površino, si pri nanosu zaščite zaradi
boljšega vpijanja pomagate s tamponiranjem gobe.
3. Pustite posušiti. Za povečanje zaščite ponovno nanesite ali
uporabite Textile Master / Uniters Protector SF /
Textile Protector S.

OPOZORILA: Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati razpršila. Varnosti list na voljo
na zahtevo. Hraniti na sobni temperaturi.
Neto volumen: 500ml

OPOZORILA: Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati razpršila. Varnosti list na voljo
na zahtevo. Hraniti na sobni temperaturi.
Neto volumen: 500ml

OPOZORILA: Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati razpršila. Varnosti list na voljo
na zahtevo. Hraniti na sobni temperaturi.
Neto volumen: 500ml

OPOZORILA: Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati razpršila. Varnosti list na voljo
na zahtevo. Hraniti na sobni temperaturi.
Neto volumen: 500ml

Vnos, distribucija, informacije, prodaja in servis:
Corium d.o.o., Spodnje Gameljne 91, 1211 Ljubljana – Smartno,
Tel.: 01 561 30 30, S: www.corium.si, E: info@corium.si
Proizvajalec: Uniters S.p.A., Italija, EU

Vnos, distribucija, informacije, prodaja in servis:
Corium d.o.o., Spodnje Gameljne 91, 1211 Ljubljana – Smartno,
Tel.: 01 561 30 30, S: www.corium.si, E: info@corium.si
Proizvajalec: Uniters S.p.A., Italija, EU

Vnos, distribucija, informacije, prodaja in servis:
Corium d.o.o., Spodnje Gameljne 91, 1211 Ljubljana – Smartno,
Tel.: 01 561 30 30, S: www.corium.si, E: info@corium.si
Proizvajalec: Uniters S.p.A., Italija, EU

Vnos, distribucija, informacije, prodaja in servis:
Corium d.o.o., Spodnje Gameljne 91, 1211 Ljubljana – Smartno,
Tel.: 01 561 30 30, S: www.corium.si, E: info@corium.si
Proizvajalec: Uniters S.p.A., Italija, EU

SLO FABRIC PROTECTOR / TEXTILE PROTECTOR W je
zaščitno impregnacijsko sredstvo za tekstil oz. vse vrste tekstilij,
v razpršilcu, narejeno na vodni osnovi. Zaščiti večino vrst
tekstilov, mikrovlaken, preprog, itd. pred pojavom madežev
hrane, pijače, maščob, mastnih kislin znoja, itd. Po uporabi je
tekstil zračno prepusten in hidrofobno ter oleofobno zaščiten
pred umazanijo in tekočinami. Textile Master / Uniters Fabric
Protector / Textile Protector W je preprost za uporabo, brez
vonja in namenjen zaščiti novega tekstila ali zaščiti tekstila po
rednem čiščenju oz. odstranitvi madeža. Lahko se nanaša
neposredno na še vlažno očiščeno tkanino ali na čisto suho
tkanino. Po zaščiti tekstilije, se madeži hrane in pijače ne vpijejo
v vlakna in jih je možno zelo preprosto odstraniti. Volumen 500ml
povprečno zadošča za zaščito 5-10 sedežev oz. 10-20m2 površine.
Navodilo
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite. Z zaščitnim
sredstvom navlažite košček bele krpe in na skritem delu s
krožnimi gibi preizkusite barvno obstojnost tekstilije. Pustite
posušiti in opazujte površino. Če se je površina razbarvala,
skrčila ali spremenila, zaščite ne uporabljajte.
2. Zaščitno sredstvo pršite enakomerno, navzkrižno in z razdalje
približno 30 cm, na mokro ali suho površino. V kolikor
nanašate zaščitno sredstvo na umetna vlakna (sintetiko) ali
mikrovlakna ali suho površino, si pri nanosu zaščite zaradi
boljšega vpijanja pomagate s tamponiranjem gobe.
3. Pustite posušiti. Za povečanje zaščite ponovno nanesite ali
uporabite Textile Master / Uniters Protector SF /
Textile Protector S.

SLO FABRIC PROTECTOR / TEXTILE PROTECTOR W je
zaščitno impregnacijsko sredstvo za tekstil oz. vse vrste tekstilij,
v razpršilcu, narejeno na vodni osnovi. Zaščiti večino vrst
tekstilov, mikrovlaken, preprog, itd. pred pojavom madežev
hrane, pijače, maščob, mastnih kislin znoja, itd. Po uporabi je
tekstil zračno prepusten in hidrofobno ter oleofobno zaščiten
pred umazanijo in tekočinami. Textile Master / Uniters Fabric
Protector / Textile Protector W je preprost za uporabo, brez
vonja in namenjen zaščiti novega tekstila ali zaščiti tekstila po
rednem čiščenju oz. odstranitvi madeža. Lahko se nanaša
neposredno na še vlažno očiščeno tkanino ali na čisto suho
tkanino. Po zaščiti tekstilije, se madeži hrane in pijače ne vpijejo
v vlakna in jih je možno zelo preprosto odstraniti. Volumen 500ml
povprečno zadošča za zaščito 5-10 sedežev oz. 10-20m2 površine.
Navodilo
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite. Z zaščitnim
sredstvom navlažite košček bele krpe in na skritem delu s
krožnimi gibi preizkusite barvno obstojnost tekstilije. Pustite
posušiti in opazujte površino. Če se je površina razbarvala,
skrčila ali spremenila, zaščite ne uporabljajte.
2. Zaščitno sredstvo pršite enakomerno, navzkrižno in z razdalje
približno 30 cm, na mokro ali suho površino. V kolikor
nanašate zaščitno sredstvo na umetna vlakna (sintetiko) ali
mikrovlakna ali suho površino, si pri nanosu zaščite zaradi
boljšega vpijanja pomagate s tamponiranjem gobe.
3. Pustite posušiti. Za povečanje zaščite ponovno nanesite ali
uporabite Textile Master / Uniters Protector SF /
Textile Protector S.

SLO FABRIC PROTECTOR / TEXTILE PROTECTOR W je
zaščitno impregnacijsko sredstvo za tekstil oz. vse vrste tekstilij,
v razpršilcu, narejeno na vodni osnovi. Zaščiti večino vrst
tekstilov, mikrovlaken, preprog, itd. pred pojavom madežev
hrane, pijače, maščob, mastnih kislin znoja, itd. Po uporabi je
tekstil zračno prepusten in hidrofobno ter oleofobno zaščiten
pred umazanijo in tekočinami. Textile Master / Uniters Fabric
Protector / Textile Protector W je preprost za uporabo, brez
vonja in namenjen zaščiti novega tekstila ali zaščiti tekstila po
rednem čiščenju oz. odstranitvi madeža. Lahko se nanaša
neposredno na še vlažno očiščeno tkanino ali na čisto suho
tkanino. Po zaščiti tekstilije, se madeži hrane in pijače ne vpijejo
v vlakna in jih je možno zelo preprosto odstraniti. Volumen 500ml
povprečno zadošča za zaščito 5-10 sedežev oz. 10-20m2 površine.
Navodilo
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite. Z zaščitnim
sredstvom navlažite košček bele krpe in na skritem delu s
krožnimi gibi preizkusite barvno obstojnost tekstilije. Pustite
posušiti in opazujte površino. Če se je površina razbarvala,
skrčila ali spremenila, zaščite ne uporabljajte.
2. Zaščitno sredstvo pršite enakomerno, navzkrižno in z razdalje
približno 30 cm, na mokro ali suho površino. V kolikor
nanašate zaščitno sredstvo na umetna vlakna (sintetiko) ali
mikrovlakna ali suho površino, si pri nanosu zaščite zaradi
boljšega vpijanja pomagate s tamponiranjem gobe.
3. Pustite posušiti. Za povečanje zaščite ponovno nanesite ali
uporabite Textile Master / Uniters Protector SF /
Textile Protector S.

SLO FABRIC PROTECTOR / TEXTILE PROTECTOR W je
zaščitno impregnacijsko sredstvo za tekstil oz. vse vrste tekstilij,
v razpršilcu, narejeno na vodni osnovi. Zaščiti večino vrst
tekstilov, mikrovlaken, preprog, itd. pred pojavom madežev
hrane, pijače, maščob, mastnih kislin znoja, itd. Po uporabi je
tekstil zračno prepusten in hidrofobno ter oleofobno zaščiten
pred umazanijo in tekočinami. Textile Master / Uniters Fabric
Protector / Textile Protector W je preprost za uporabo, brez
vonja in namenjen zaščiti novega tekstila ali zaščiti tekstila po
rednem čiščenju oz. odstranitvi madeža. Lahko se nanaša
neposredno na še vlažno očiščeno tkanino ali na čisto suho
tkanino. Po zaščiti tekstilije, se madeži hrane in pijače ne vpijejo
v vlakna in jih je možno zelo preprosto odstraniti. Volumen 500ml
povprečno zadošča za zaščito 5-10 sedežev oz. 10-20m2 površine.
Navodilo
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite. Z zaščitnim
sredstvom navlažite košček bele krpe in na skritem delu s
krožnimi gibi preizkusite barvno obstojnost tekstilije. Pustite
posušiti in opazujte površino. Če se je površina razbarvala,
skrčila ali spremenila, zaščite ne uporabljajte.
2. Zaščitno sredstvo pršite enakomerno, navzkrižno in z razdalje
približno 30 cm, na mokro ali suho površino. V kolikor
nanašate zaščitno sredstvo na umetna vlakna (sintetiko) ali
mikrovlakna ali suho površino, si pri nanosu zaščite zaradi
boljšega vpijanja pomagate s tamponiranjem gobe.
3. Pustite posušiti. Za povečanje zaščite ponovno nanesite ali
uporabite Textile Master / Uniters Protector SF /
Textile Protector S.

OPOZORILA: Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati razpršila. Varnosti list na voljo
na zahtevo. Hraniti na sobni temperaturi.
Neto volumen: 500ml

OPOZORILA: Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati razpršila. Varnosti list na voljo
na zahtevo. Hraniti na sobni temperaturi.
Neto volumen: 500ml

OPOZORILA: Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati razpršila. Varnosti list na voljo
na zahtevo. Hraniti na sobni temperaturi.
Neto volumen: 500ml

OPOZORILA: Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati razpršila. Varnosti list na voljo
na zahtevo. Hraniti na sobni temperaturi.
Neto volumen: 500ml

Vnos, distribucija, informacije, prodaja in servis:
Corium d.o.o., Spodnje Gameljne 91, 1211 Ljubljana – Smartno,
Tel.: 01 561 30 30, S: www.corium.si, E: info@corium.si
Proizvajalec: Uniters S.p.A., Italija, EU

Vnos, distribucija, informacije, prodaja in servis:
Corium d.o.o., Spodnje Gameljne 91, 1211 Ljubljana – Smartno,
Tel.: 01 561 30 30, S: www.corium.si, E: info@corium.si
Proizvajalec: Uniters S.p.A., Italija, EU

Vnos, distribucija, informacije, prodaja in servis:
Corium d.o.o., Spodnje Gameljne 91, 1211 Ljubljana – Smartno,
Tel.: 01 561 30 30, S: www.corium.si, E: info@corium.si
Proizvajalec: Uniters S.p.A., Italija, EU

Vnos, distribucija, informacije, prodaja in servis:
Corium d.o.o., Spodnje Gameljne 91, 1211 Ljubljana – Smartno,
Tel.: 01 561 30 30, S: www.corium.si, E: info@corium.si
Proizvajalec: Uniters S.p.A., Italija, EU

