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Grupa odplamiaczy miejscowych do użytku profesjonalnego przy
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Charakterystyka
Zastosowanie
1 - czerwony

Alkaliczny; usuwa krew, białko, proteiny, resztki pokarmów, barwniki

2 - zielony

Neutralny; usuwa plamy po farbie, olej, tłuszcz, wosk, plamy po kosmetykach, długopis, klej

3 - niebieski

Kwaśny; usuwa taninę, owoce, soki, czerwone wino, kawę, herbatę, colę, plamy po
lekarstwach

4 - biały

Beztenzydowa mieszanka rozpuszczalników; usuwa tłuszcze, oleje, klej, gumę do żucia, wosk

5 - żółty

Kwaśny; usuwa rdzę i ślady zabrudzeń metalami, maści z zawartością metali, stare ślady krwi

6purpurowy

Alkaliczny; usuwa atrament, długopis, barwniki, zafarbowania

Plamy składają się zazwyczaj z kilku komponentów. Czasami konieczne jest wykorzystanie kilku środków
jeden po drugim w określony sposób.
Dodatkowe informacje znajdują się na tablicy dotyczącej usuwania plam przy pomocy DEPRIT
PROFESSIONAL oraz w ulotce informacyjnej "Detaszowanie".
DEPRIT PRFESSIONAL Środki detaszujace mają szerokie spektrum działania w zakresie usuwania plam
i nadają się do profesjonalnego zastosowania. Opracowane przez Kreussler kolorowe kody i im
przyporządkowane zakresy użycia DEPRIT PROFESSIONAL można analogicznie odnaleźć wśród
wstępnych środków detaszujących PRENETT A,B,C.
Wskazówki ogólne
Do detaszowania wstępnego podczas czyszczenia chemicznego nadaje się uniwersalny odplamiacz
PRENETT A-B-C, bez względu na użyty rozpuszczalnik. Do detaszowania na mokro należy użyć DEPRIT
PROFESSIONAL.
Do detaszowania końcowego użyć należy wyłącznie DEPRIT PROFESSIONAL. Ok. 80-90% plam daje
się skutecznie usunąć przy pomocy środków -1,-2 i -3. W szczególnie trudnych przypadkach problemy
rozwiążą środki -4,-5 i -6.
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Zastosowanie
Plamy zidentyfikowane
W przypadku zidentyfikowanych plam należy wybrać odpowiedni środek z asortymentu DEPRIT
PROFESSIONAL i bez rozcieńczania nanieść na plamę, pozostawić na 15-30 s, jeśli konieczne podgrzać
parą a następnie przy pomocy szpatułki lub szczotki usunąć. Później wypłukać przy pomocy pary lub
wody i sprężonego powietrza.
Plamy niewiadomego pochodzenia
Plamy niewiadomego pochodzenia usuwać w kolejności 1,2,3 (czerwony, zielony, niebieski). Dzięki temu
unikniemy niezamierzonej fiksacji protein. Czyszczenie wykonać jak wyżej.
Stare plamy z rdzy
Stare plamy z rdzy należy dokładnie spryskać DEPRIT PROFESSIONAL 5 (żółty) i pozostawić na ok. 1015 min, potem podgrzać parą, wypłukać i usunąć sprężonym powietrzem. Usuwanie plam z rdzy na
kolorowych tekstyliach jest ryzykowne i należy najpierw przeprowadzić próbę.
Tekstylia z niską wodoodpornością
W przypadku tekstyliów z niską wodoodpornością należy przeprowadzić próbę, gdyź może dojść do
utraty kolorów. Jeśli w przypadku tekstyliów kolorowych pojawi się podczas detaszowania uzależniona
od pH kolorowa obwódka, to kolor można przywrócić poprzez naniesienie odpowiedniego innego
produktu. Potem należy wypłukać wodą i wysuszyć sprężonym powietrzem.

Ryzyko
Plamy mogą uszkodzić kolory i materiały. Uszkodzenia takie są widoczne dopiero po detaszowaniu. Aby
uchronić się przed ewentualnymi roszczeniami ze strony klientów należy ich o tym poinformować i
wymagać ich zgody na przeprowadzenie czyszczenia.

Stosowanie i przechowywanie
Gdy produkt jest przechowywany w szczelnie zamkniętym opakowaniu, termin przydatności do użycia
wynosi 24 miesięcy.

Bezpieczenstwo uzytkowania
Szczególowe informacje zawarte sa w karcie charakterystyki produktu, która jest dostepna na zadanie
klienta.

Opakowania standardowe

Jednostka wysyłkowa/paleta

Set (6x500 ml)

150

Set (3x500 ml)

240
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