
ZIP STYLE
        Nová řada prostředků pro odstraňování skvrn

Účinky - usnadňuje odstranění skvrn
ZIP MED - taninové skvrny (ovoce, tráva, čaj, káva, víno, alkohol, vinný ocet, léky, kola, pivo, kakao, tabák atd.)
ZIP ALB - proteinové skvrny (sladkosti, moč, krev, mléko, vejce, zmrzlina, zvratky, vodní mapy apod.)
ZIP MAT - pro obtížné skvrny (kola, černá sépie, ovoce, tráva, omáčka, marmeláda, léky, mast, krém na boty, destiláty, čaje,
atd.)
ZIP PEN - inkoustové skvrny (propisovačka, inkoust, barva, lak, tuk, rtěnka, lepidlo, krém na boty, olejové barvy)
ZIP ROX - rez a podobné skvrny
ZIP SOL - pro skvrny jako je tuk (pero, vosk, lepidlo, olejové barvy, kosmetika, saze, žvýkací guma, inkoust, krém na boty, léky,
oleje, parfémy, pryskyřice, rtěnka, lak na nehty, tuk, barva)
ZIP REM - odstraňování olejových skvrn rozpustných v perchloretylenu (žvýkačky, inkoust, lak na nehty, olejové barvy, tuk, krém
na boty, vosk) – lze vyplachovat pouze v rozpouštědle.

Odstraňovače skvrn ZIP mohou být díky jejich inovativnímu složení použity u všech způsobů praní a čištění, ve vodě nebo
rozpouštědle, perchloru nebo uhlovodíku. Doporučuje se jejich použití pro následnou detáš, protože se výborně vyplachují
z oděvů.
Jejich použití je velmi snadné:
Postup při praní ve vodě: navlhčit skvrnu několika kapkami ZIPU, nechat působit, jemně skvrnu promnout nebo třít stěrkou
nebo podobným předmětem.  Pak lze oděv vyprat v pračce nebo vymáchat ve vodě a dobře vysušit parou nebo tlakovým
vzduchem.
Postup při čištění v perchloretylenu nebo uhlovodíkových rozpouštědlech:
Stejný postup při odstraňování skvrny, následně vypláchnout skvrnu vodou a dobře vysušit parou nebo tlakovým vzduchem.
POKUD POUŽIJETE ZIP PRO PŘEDDETÁŠ, VYMÁCHEJTE A DŮKLADNĚ VYSUŠTE OŠETŘOVANOU ČÁST PŘED
CHEMICKÝM ČIŠTĚNÍM.
Upozornění:   U jemných látek a nejasných barev se doporučuje před použitím vyzkoušet přípravek na vnitřním švu oděvu.
ZIP SOL a REM nejsou určeny na acetátová vlákna a přírodní hedvábí a mohly by způsobit jejich poškození.

Důležité: Před použitím dalšího prostředku na stejnou skvrnu je nezbytně nutné původní prostředek důkladně vyplavit vodou a
důkladně vysušit, aby se jednotlivé prostředky na čištěném oděvu nemísily.

V následující tabulce je označen účinek jednotlivých druhů ZIPU na druhy skvrn:
  4 hvězdičky = výborný účinek.

Skladování - ZIP lze skladovat po dobu 3 let. Po každém použití je nutno nádobu pevně uzavřít.
Balení - plastové kontejnery s objemem 5 kg, plastové láhve s objemem 450 ml.
Katalog. číslo – 716x05 = 5 kg, 716x50 = 450 ml   (x = 1-2-3-4-5-6-7, označení jednotlivých druhů prostředku)



        Účinek jednotlivých prostředků ZIP
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 Barva emailová «« ««« ««

 Barvy olejové ««« «««

 Čaj ««« «««

 Činidlo na kůže ««

 Čokoláda «««

 Dehet «« ««« «««

 Disperzní barvy «««

 Džem «««

 Inkoust na razítka ««« « ««« «««

 Inkoust, fixy «««« «« «««

 Jodová tinktura «««

 Kakao «««

 Káva «««

 Kola ««« «««

 Kosmetika «««

 Krém na boty «««  «« ««« «««

 Krev ««««

 Lak na nehty «« ««« ««

 Léky ««« ««« ««

 Lepidlo «« ««« ««

 Lihoviny «««

 Máslo «««

 Mast «««

 Mléko, smetana ««« «««

 Moč «« ««««

 Ocet balzamický «««

 Olej - tuk «« ««« «««

 Omáčka, šťáva «««

 Ovoce «««« «««

 Ovocný džus ««« ««

 Oxidy «««

 Parfém «««

 Pero «««« ««« «««

 Pero, popisovač «««

 Pivo «««

 Pot «« ««««

 Pryskyřice, smůla «« ««« ««

 Rez ««««

 Rtěnka «« «««

 Saze «««

 Sépiové barvivo «««

 Tabák ««

 Tráva ««« «««

 Tuk «« ««« «««

 Víno červené «««

 Vosk ««« «««

 Zmrzlina, vajíčka «« ««««

 Zvratky «««

 Žvýkačka «««« «««

Pokyny, které se týkají uvedeného výrobku, podávají pouze všeobecnou informaci. Pokyny pro použití vycházejí z našich nejlepších znalostí a nepřijímáme žádnou
odpovědnost za škody, vyplývající z možné nedbalosti nebo nedodržení postupu. Údaje se mohou změnit bez předchozího oznámení.


