
 

   

 SLO  FABRIC CLEANER / TEXTILE CLEANER je osnovno čistilo za 
tekstil, namenjeno čiščenju raznovrstnih tekstilnih vlaken: naravnih, umet-
nih (sintetičnih-kemijskih), mešanih vlaken in mikrovlaken, na oblazinje-
nem pohištvu, draperiji, preprogah in odejah. Odstrani običajno umazanijo 
in madeže, zelo je učinkovito pri odstranjevanju mastne umazanije. Koli-
čina 500 ml čistila v povprečju zadošča za čiščenje 10-15 sedežev, oz. 
20-30m2 tkanine. Po čiščenju tekstil zaščite s Textile Master / Uniters Fa-
bric Protector / Textile Protector W ali s Protector SF / Textile Protector S. 
Navodilo: 
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite in tekstil temeljito posesajte. 
2. S čistilom navlažite košček krpe in na skritem delu s krožnimi gibi preizku-

site barvno obstojnost tkanine. Pustite posušiti in opazujte površino. Če se 
je površina razbarvala, skrčila ali spremenila, čistila ne uporabljajte. 

3. Z razdalje 30 cm razpršite čistilo na tkanino tako, da bo rahlo vlažno. 
Čistilno krpo (npr. kopalno rokavico iz bombažnega frotirja) navlažite z 
mlačno vodo in čistite tkanino. Ko postane čistilna krpa umazana jo iz-
perite. Naenkrat čistite manjše površine po ca 30×30 cm. 

4. S čistilno krpo ponavljajoče izpirajte čiščeno površino, dokler ne očistite 
vse umazanije in odstranite vseh ostankov čistila. Površino osušite s 
pivnanjem s čisto brisačo. 

5. Za odstranitev madežev, razpršite čistilo na madež in pustite delovati 
nekaj minut, nato madež tamponirajte in popivnajte z manjšo gobo, 
čisto krpo ali papirnato brisačo. Postopek ponavljajte, dokler madeža 
ne odstranite. Izperite kot je opisano v točki 4 teh navodil in osušite z 
vpojno papirno ali bombažno brisačo. 

6. Za odstranitev trdovratnih in zahtevnejših madežev uporabite Textile 
Master / Uniters set SOS Textile Stain Remover Kit ali SOS Carpet 
Stain Remover Kit. 

7. Očiščeno in še vlažno površino zaščitite s Textile Master / Uniters  
Fabric Protector / Textile Protector W ali popolnoma suho površino s 
Protector SF / Textile Protector S. 

Pozor: pojav lis in robov, hrapavost tkanine in dolgotrajno sušenje so 
znaki premajhnega izpiranja tkanine. Ponovite postopek izpiranja! 
Neto volumen: 500ml OPOZORILA: Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati razpršila. Hraniti na sobni 
temperaturi. Sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 648/2004. Vsebuje: manj kot 5% neionskIh površinsko 
aktivnIh snovi, parfum, konzervansi: Methylisothiazolinone; Benzisothiazolinone; 2-bromo-2-nitropropane-
1,3-diol; Octyli-sothiazolinone. 

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

 SLO  FABRIC CLEANER / TEXTILE CLEANER je osnovno čistilo za 
tekstil, namenjeno čiščenju raznovrstnih tekstilnih vlaken: naravnih, umet-
nih (sintetičnih-kemijskih), mešanih vlaken in mikrovlaken, na oblazinje-
nem pohištvu, draperiji, preprogah in odejah. Odstrani običajno umazanijo 
in madeže, zelo je učinkovito pri odstranjevanju mastne umazanije. Koli-
čina 500 ml čistila v povprečju zadošča za čiščenje 10-15 sedežev, oz. 
20-30m2 tkanine. Po čiščenju tekstil zaščite s Textile Master / Uniters Fa-
bric Protector / Textile Protector W ali s Protector SF / Textile Protector S. 
Navodilo: 
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite in tekstil temeljito posesajte. 
2. S čistilom navlažite košček krpe in na skritem delu s krožnimi gibi preizku-

site barvno obstojnost tkanine. Pustite posušiti in opazujte površino. Če se 
je površina razbarvala, skrčila ali spremenila, čistila ne uporabljajte. 

3. Z razdalje 30 cm razpršite čistilo na tkanino tako, da bo rahlo vlažno. 
Čistilno krpo (npr. kopalno rokavico iz bombažnega frotirja) navlažite z 
mlačno vodo in čistite tkanino. Ko postane čistilna krpa umazana jo iz-
perite. Naenkrat čistite manjše površine po ca 30×30 cm. 

4. S čistilno krpo ponavljajoče izpirajte čiščeno površino, dokler ne očistite 
vse umazanije in odstranite vseh ostankov čistila. Površino osušite s 
pivnanjem s čisto brisačo. 

5. Za odstranitev madežev, razpršite čistilo na madež in pustite delovati 
nekaj minut, nato madež tamponirajte in popivnajte z manjšo gobo, 
čisto krpo ali papirnato brisačo. Postopek ponavljajte, dokler madeža 
ne odstranite. Izperite kot je opisano v točki 4 teh navodil in osušite z 
vpojno papirno ali bombažno brisačo. 

6. Za odstranitev trdovratnih in zahtevnejših madežev uporabite Textile 
Master / Uniters set SOS Textile Stain Remover Kit ali SOS Carpet 
Stain Remover Kit. 

7. Očiščeno in še vlažno površino zaščitite s Textile Master / Uniters  
Fabric Protector / Textile Protector W ali popolnoma suho površino s 
Protector SF / Textile Protector S. 

Pozor: pojav lis in robov, hrapavost tkanine in dolgotrajno sušenje so 
znaki premajhnega izpiranja tkanine. Ponovite postopek izpiranja! 
Neto volumen: 500ml OPOZORILA: Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati razpršila. Hraniti na sobni 
temperaturi. Sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 648/2004. Vsebuje: manj kot 5% neionskIh površinsko 
aktivnIh snovi, parfum, konzervansi: Methylisothiazolinone; Benzisothiazolinone; 2-bromo-2-nitropropane-
1,3-diol; Octyli-sothiazolinone. 

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

 SLO  FABRIC CLEANER / TEXTILE CLEANER je osnovno čistilo za 
tekstil, namenjeno čiščenju raznovrstnih tekstilnih vlaken: naravnih, umet-
nih (sintetičnih-kemijskih), mešanih vlaken in mikrovlaken, na oblazinje-
nem pohištvu, draperiji, preprogah in odejah. Odstrani običajno umazanijo 
in madeže, zelo je učinkovito pri odstranjevanju mastne umazanije. Koli-
čina 500 ml čistila v povprečju zadošča za čiščenje 10-15 sedežev, oz. 
20-30m2 tkanine. Po čiščenju tekstil zaščite s Textile Master / Uniters Fa-
bric Protector / Textile Protector W ali s Protector SF / Textile Protector S. 
Navodilo: 
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite in tekstil temeljito posesajte. 
2. S čistilom navlažite košček krpe in na skritem delu s krožnimi gibi preizku-

site barvno obstojnost tkanine. Pustite posušiti in opazujte površino. Če se 
je površina razbarvala, skrčila ali spremenila, čistila ne uporabljajte. 

3. Z razdalje 30 cm razpršite čistilo na tkanino tako, da bo rahlo vlažno. 
Čistilno krpo (npr. kopalno rokavico iz bombažnega frotirja) navlažite z 
mlačno vodo in čistite tkanino. Ko postane čistilna krpa umazana jo iz-
perite. Naenkrat čistite manjše površine po ca 30×30 cm. 

4. S čistilno krpo ponavljajoče izpirajte čiščeno površino, dokler ne očistite 
vse umazanije in odstranite vseh ostankov čistila. Površino osušite s 
pivnanjem s čisto brisačo. 

5. Za odstranitev madežev, razpršite čistilo na madež in pustite delovati 
nekaj minut, nato madež tamponirajte in popivnajte z manjšo gobo, 
čisto krpo ali papirnato brisačo. Postopek ponavljajte, dokler madeža 
ne odstranite. Izperite kot je opisano v točki 4 teh navodil in osušite z 
vpojno papirno ali bombažno brisačo. 

6. Za odstranitev trdovratnih in zahtevnejših madežev uporabite Textile 
Master / Uniters set SOS Textile Stain Remover Kit ali SOS Carpet 
Stain Remover Kit. 

7. Očiščeno in še vlažno površino zaščitite s Textile Master / Uniters  
Fabric Protector / Textile Protector W ali popolnoma suho površino s 
Protector SF / Textile Protector S. 

Pozor: pojav lis in robov, hrapavost tkanine in dolgotrajno sušenje so 
znaki premajhnega izpiranja tkanine. Ponovite postopek izpiranja! 
Neto volumen: 500ml OPOZORILA: Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati razpršila. Hraniti na sobni 
temperaturi. Sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 648/2004. Vsebuje: manj kot 5% neionskIh površinsko 
aktivnIh snovi, parfum, konzervansi: Methylisothiazolinone; Benzisothiazolinone; 2-bromo-2-nitropropane-
1,3-diol; Octyli-sothiazolinone. 

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

 SLO  FABRIC CLEANER / TEXTILE CLEANER je osnovno čistilo za 
tekstil, namenjeno čiščenju raznovrstnih tekstilnih vlaken: naravnih, umet-
nih (sintetičnih-kemijskih), mešanih vlaken in mikrovlaken, na oblazinje-
nem pohištvu, draperiji, preprogah in odejah. Odstrani običajno umazanijo 
in madeže, zelo je učinkovito pri odstranjevanju mastne umazanije. Koli-
čina 500 ml čistila v povprečju zadošča za čiščenje 10-15 sedežev, oz. 
20-30m2 tkanine. Po čiščenju tekstil zaščite s Textile Master / Uniters Fa-
bric Protector / Textile Protector W ali s Protector SF / Textile Protector S. 
Navodilo: 
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite in tekstil temeljito posesajte. 
2. S čistilom navlažite košček krpe in na skritem delu s krožnimi gibi preizku-

site barvno obstojnost tkanine. Pustite posušiti in opazujte površino. Če se 
je površina razbarvala, skrčila ali spremenila, čistila ne uporabljajte. 

3. Z razdalje 30 cm razpršite čistilo na tkanino tako, da bo rahlo vlažno. 
Čistilno krpo (npr. kopalno rokavico iz bombažnega frotirja) navlažite z 
mlačno vodo in čistite tkanino. Ko postane čistilna krpa umazana jo iz-
perite. Naenkrat čistite manjše površine po ca 30×30 cm. 

4. S čistilno krpo ponavljajoče izpirajte čiščeno površino, dokler ne očistite 
vse umazanije in odstranite vseh ostankov čistila. Površino osušite s 
pivnanjem s čisto brisačo. 

5. Za odstranitev madežev, razpršite čistilo na madež in pustite delovati 
nekaj minut, nato madež tamponirajte in popivnajte z manjšo gobo, 
čisto krpo ali papirnato brisačo. Postopek ponavljajte, dokler madeža 
ne odstranite. Izperite kot je opisano v točki 4 teh navodil in osušite z 
vpojno papirno ali bombažno brisačo. 

6. Za odstranitev trdovratnih in zahtevnejših madežev uporabite Textile 
Master / Uniters set SOS Textile Stain Remover Kit ali SOS Carpet 
Stain Remover Kit. 

7. Očiščeno in še vlažno površino zaščitite s Textile Master / Uniters  
Fabric Protector / Textile Protector W ali popolnoma suho površino s 
Protector SF / Textile Protector S. 

Pozor: pojav lis in robov, hrapavost tkanine in dolgotrajno sušenje so 
znaki premajhnega izpiranja tkanine. Ponovite postopek izpiranja! 
Neto volumen: 500ml OPOZORILA: Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati razpršila. Hraniti na sobni 
temperaturi. Sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 648/2004. Vsebuje: manj kot 5% neionskIh površinsko 
aktivnIh snovi, parfum, konzervansi: Methylisothiazolinone; Benzisothiazolinone; 2-bromo-2-nitropropane-
1,3-diol; Octyli-sothiazolinone. 

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

 SLO  FABRIC CLEANER / TEXTILE CLEANER je osnovno čistilo za 
tekstil, namenjeno čiščenju raznovrstnih tekstilnih vlaken: naravnih, umet-
nih (sintetičnih-kemijskih), mešanih vlaken in mikrovlaken, na oblazinje-
nem pohištvu, draperiji, preprogah in odejah. Odstrani običajno umazanijo 
in madeže, zelo je učinkovito pri odstranjevanju mastne umazanije. Koli-
čina 500 ml čistila v povprečju zadošča za čiščenje 10-15 sedežev, oz. 
20-30m2 tkanine. Po čiščenju tekstil zaščite s Textile Master / Uniters Fa-
bric Protector / Textile Protector W ali s Protector SF / Textile Protector S. 
Navodilo: 
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite in tekstil temeljito posesajte. 
2. S čistilom navlažite košček krpe in na skritem delu s krožnimi gibi preizku-

site barvno obstojnost tkanine. Pustite posušiti in opazujte površino. Če se 
je površina razbarvala, skrčila ali spremenila, čistila ne uporabljajte. 

3. Z razdalje 30 cm razpršite čistilo na tkanino tako, da bo rahlo vlažno. 
Čistilno krpo (npr. kopalno rokavico iz bombažnega frotirja) navlažite z 
mlačno vodo in čistite tkanino. Ko postane čistilna krpa umazana jo iz-
perite. Naenkrat čistite manjše površine po ca 30×30 cm. 

4. S čistilno krpo ponavljajoče izpirajte čiščeno površino, dokler ne očistite 
vse umazanije in odstranite vseh ostankov čistila. Površino osušite s 
pivnanjem s čisto brisačo. 

5. Za odstranitev madežev, razpršite čistilo na madež in pustite delovati 
nekaj minut, nato madež tamponirajte in popivnajte z manjšo gobo, 
čisto krpo ali papirnato brisačo. Postopek ponavljajte, dokler madeža 
ne odstranite. Izperite kot je opisano v točki 4 teh navodil in osušite z 
vpojno papirno ali bombažno brisačo. 

6. Za odstranitev trdovratnih in zahtevnejših madežev uporabite Textile 
Master / Uniters set SOS Textile Stain Remover Kit ali SOS Carpet 
Stain Remover Kit. 

7. Očiščeno in še vlažno površino zaščitite s Textile Master / Uniters  
Fabric Protector / Textile Protector W ali popolnoma suho površino s 
Protector SF / Textile Protector S. 

Pozor: pojav lis in robov, hrapavost tkanine in dolgotrajno sušenje so 
znaki premajhnega izpiranja tkanine. Ponovite postopek izpiranja! 
Neto volumen: 500ml OPOZORILA: Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati razpršila. Hraniti na sobni 
temperaturi. Sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 648/2004. Vsebuje: manj kot 5% neionskIh površinsko 
aktivnIh snovi, parfum, konzervansi: Methylisothiazolinone; Benzisothiazolinone; 2-bromo-2-nitropropane-
1,3-diol; Octyli-sothiazolinone. 

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

 SLO  FABRIC CLEANER / TEXTILE CLEANER je osnovno čistilo za 
tekstil, namenjeno čiščenju raznovrstnih tekstilnih vlaken: naravnih, umet-
nih (sintetičnih-kemijskih), mešanih vlaken in mikrovlaken, na oblazinje-
nem pohištvu, draperiji, preprogah in odejah. Odstrani običajno umazanijo 
in madeže, zelo je učinkovito pri odstranjevanju mastne umazanije. Koli-
čina 500 ml čistila v povprečju zadošča za čiščenje 10-15 sedežev, oz. 
20-30m2 tkanine. Po čiščenju tekstil zaščite s Textile Master / Uniters Fa-
bric Protector / Textile Protector W ali s Protector SF / Textile Protector S. 
Navodilo: 
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite in tekstil temeljito posesajte. 
2. S čistilom navlažite košček krpe in na skritem delu s krožnimi gibi preizku-

site barvno obstojnost tkanine. Pustite posušiti in opazujte površino. Če se 
je površina razbarvala, skrčila ali spremenila, čistila ne uporabljajte. 

3. Z razdalje 30 cm razpršite čistilo na tkanino tako, da bo rahlo vlažno. 
Čistilno krpo (npr. kopalno rokavico iz bombažnega frotirja) navlažite z 
mlačno vodo in čistite tkanino. Ko postane čistilna krpa umazana jo iz-
perite. Naenkrat čistite manjše površine po ca 30×30 cm. 

4. S čistilno krpo ponavljajoče izpirajte čiščeno površino, dokler ne očistite 
vse umazanije in odstranite vseh ostankov čistila. Površino osušite s 
pivnanjem s čisto brisačo. 

5. Za odstranitev madežev, razpršite čistilo na madež in pustite delovati 
nekaj minut, nato madež tamponirajte in popivnajte z manjšo gobo, 
čisto krpo ali papirnato brisačo. Postopek ponavljajte, dokler madeža 
ne odstranite. Izperite kot je opisano v točki 4 teh navodil in osušite z 
vpojno papirno ali bombažno brisačo. 

6. Za odstranitev trdovratnih in zahtevnejših madežev uporabite Textile 
Master / Uniters set SOS Textile Stain Remover Kit ali SOS Carpet 
Stain Remover Kit. 

7. Očiščeno in še vlažno površino zaščitite s Textile Master / Uniters  
Fabric Protector / Textile Protector W ali popolnoma suho površino s 
Protector SF / Textile Protector S. 

Pozor: pojav lis in robov, hrapavost tkanine in dolgotrajno sušenje so 
znaki premajhnega izpiranja tkanine. Ponovite postopek izpiranja! 
Neto volumen: 500ml OPOZORILA: Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati razpršila. Hraniti na sobni 
temperaturi. Sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 648/2004. Vsebuje: manj kot 5% neionskIh površinsko 
aktivnIh snovi, parfum, konzervansi: Methylisothiazolinone; Benzisothiazolinone; 2-bromo-2-nitropropane-
1,3-diol; Octyli-sothiazolinone. 

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

 SLO  FABRIC CLEANER / TEXTILE CLEANER je osnovno čistilo za 
tekstil, namenjeno čiščenju raznovrstnih tekstilnih vlaken: naravnih, umet-
nih (sintetičnih-kemijskih), mešanih vlaken in mikrovlaken, na oblazinje-
nem pohištvu, draperiji, preprogah in odejah. Odstrani običajno umazanijo 
in madeže, zelo je učinkovito pri odstranjevanju mastne umazanije. Koli-
čina 500 ml čistila v povprečju zadošča za čiščenje 10-15 sedežev, oz. 
20-30m2 tkanine. Po čiščenju tekstil zaščite s Textile Master / Uniters Fa-
bric Protector / Textile Protector W ali s Protector SF / Textile Protector S. 
Navodilo: 
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite in tekstil temeljito posesajte. 
2. S čistilom navlažite košček krpe in na skritem delu s krožnimi gibi preizku-

site barvno obstojnost tkanine. Pustite posušiti in opazujte površino. Če se 
je površina razbarvala, skrčila ali spremenila, čistila ne uporabljajte. 

3. Z razdalje 30 cm razpršite čistilo na tkanino tako, da bo rahlo vlažno. 
Čistilno krpo (npr. kopalno rokavico iz bombažnega frotirja) navlažite z 
mlačno vodo in čistite tkanino. Ko postane čistilna krpa umazana jo iz-
perite. Naenkrat čistite manjše površine po ca 30×30 cm. 

4. S čistilno krpo ponavljajoče izpirajte čiščeno površino, dokler ne očistite 
vse umazanije in odstranite vseh ostankov čistila. Površino osušite s 
pivnanjem s čisto brisačo. 

5. Za odstranitev madežev, razpršite čistilo na madež in pustite delovati 
nekaj minut, nato madež tamponirajte in popivnajte z manjšo gobo, 
čisto krpo ali papirnato brisačo. Postopek ponavljajte, dokler madeža 
ne odstranite. Izperite kot je opisano v točki 4 teh navodil in osušite z 
vpojno papirno ali bombažno brisačo. 

6. Za odstranitev trdovratnih in zahtevnejših madežev uporabite Textile 
Master / Uniters set SOS Textile Stain Remover Kit ali SOS Carpet 
Stain Remover Kit. 

7. Očiščeno in še vlažno površino zaščitite s Textile Master / Uniters  
Fabric Protector / Textile Protector W ali popolnoma suho površino s 
Protector SF / Textile Protector S. 

Pozor: pojav lis in robov, hrapavost tkanine in dolgotrajno sušenje so 
znaki premajhnega izpiranja tkanine. Ponovite postopek izpiranja! 
Neto volumen: 500ml OPOZORILA: Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati razpršila. Hraniti na sobni 
temperaturi. Sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 648/2004. Vsebuje: manj kot 5% neionskIh površinsko 
aktivnIh snovi, parfum, konzervansi: Methylisothiazolinone; Benzisothiazolinone; 2-bromo-2-nitropropane-
1,3-diol; Octyli-sothiazolinone. 

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

 SLO  FABRIC CLEANER / TEXTILE CLEANER je osnovno čistilo za 
tekstil, namenjeno čiščenju raznovrstnih tekstilnih vlaken: naravnih, umet-
nih (sintetičnih-kemijskih), mešanih vlaken in mikrovlaken, na oblazinje-
nem pohištvu, draperiji, preprogah in odejah. Odstrani običajno umazanijo 
in madeže, zelo je učinkovito pri odstranjevanju mastne umazanije. Koli-
čina 500 ml čistila v povprečju zadošča za čiščenje 10-15 sedežev, oz. 
20-30m2 tkanine. Po čiščenju tekstil zaščite s Textile Master / Uniters Fa-
bric Protector / Textile Protector W ali s Protector SF / Textile Protector S. 
Navodilo: 
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite in tekstil temeljito posesajte. 
2. S čistilom navlažite košček krpe in na skritem delu s krožnimi gibi preizku-

site barvno obstojnost tkanine. Pustite posušiti in opazujte površino. Če se 
je površina razbarvala, skrčila ali spremenila, čistila ne uporabljajte. 

3. Z razdalje 30 cm razpršite čistilo na tkanino tako, da bo rahlo vlažno. 
Čistilno krpo (npr. kopalno rokavico iz bombažnega frotirja) navlažite z 
mlačno vodo in čistite tkanino. Ko postane čistilna krpa umazana jo iz-
perite. Naenkrat čistite manjše površine po ca 30×30 cm. 

4. S čistilno krpo ponavljajoče izpirajte čiščeno površino, dokler ne očistite 
vse umazanije in odstranite vseh ostankov čistila. Površino osušite s 
pivnanjem s čisto brisačo. 

5. Za odstranitev madežev, razpršite čistilo na madež in pustite delovati 
nekaj minut, nato madež tamponirajte in popivnajte z manjšo gobo, 
čisto krpo ali papirnato brisačo. Postopek ponavljajte, dokler madeža 
ne odstranite. Izperite kot je opisano v točki 4 teh navodil in osušite z 
vpojno papirno ali bombažno brisačo. 

6. Za odstranitev trdovratnih in zahtevnejših madežev uporabite Textile 
Master / Uniters set SOS Textile Stain Remover Kit ali SOS Carpet 
Stain Remover Kit. 

7. Očiščeno in še vlažno površino zaščitite s Textile Master / Uniters  
Fabric Protector / Textile Protector W ali popolnoma suho površino s 
Protector SF / Textile Protector S. 

Pozor: pojav lis in robov, hrapavost tkanine in dolgotrajno sušenje so 
znaki premajhnega izpiranja tkanine. Ponovite postopek izpiranja! 
Neto volumen: 500ml OPOZORILA: Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati razpršila. Hraniti na sobni 
temperaturi. Sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 648/2004. Vsebuje: manj kot 5% neionskIh površinsko 
aktivnIh snovi, parfum, konzervansi: Methylisothiazolinone; Benzisothiazolinone; 2-bromo-2-nitropropane-
1,3-diol; Octyli-sothiazolinone. 

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


