303 HIGH TECH FABRIC GUARD
Werelds beste textielbescherming: Voor tuinmeubilair, zonneschermen, paraplu’s afdekzeilen,
autointerieuren, stoffen cabriodaken, meubilair, tapijt, regenkleding, tenten, skikleding, zijde en suède.
Niet geschikt voor vinyl, plastic, rubber, glasvezel of imitatie suède.
ALVORENS 303 HIGH TECH FABRIC GUARD (HTFG) GEBRUIK:
Gebruik alleen op gereinigd, droog materiaal.
Volg de instructies van de fabrikant wanneer men vlekken verwijdert.
(Geadviseerd wordt 303 Fabric Cleaner te gebruiken)
Test voor mogelijke kleuraantasting op een stuk verborgen stof.
Veeg behandeld gedeelte met een absorberende doek af en NIET GEBRUIKEN wanneer de kleur
vervaagt.
GEBRUIKSAANWIJZINGEN:
Breng de Fabric Guard gelijkmatig aan.
De behandelde stof dient goed op te drogen alvorens te gebruiken.
Dit product is reukloos en niet giftig indien de behandelde stof is opgedroogd.
Niet geschikt voor vinyl, plastic, rubber, glasvezel of imitatiesuède.
AFDEKKING/STOFFEN CABRIOLET KAPPEN:
Het beste resultaat wordt bereikt door het product te gebruiken bij warme temperaturen en in de volle
zon. Bescherm het te behandelen gedeelte voor regen/dauw tot de beschermlaag geheel droog is.
Behandeld materiaal laat water tot druppels vormen waardoor het contact van het water met het
materiaal geminimaliseerd wordt. Breng zo nodig meerdere lagen aan.
DROOGTIJD:
Bedraagt tussen de 2 en 72 uur, afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid.
DOSERING:
500 ml is goed voor een hoeveelheid stof/textiel van 7/10 m².
WAARSCHUWING: ONTVLAMBAAR:
Houd het product en behandelt materiaal (tot deze opgedroogd is) weg van hitte, vonken of open vuur.
WAARSCHUWING:
Bevat petroleum distillaten. Lees de gebruiksaanwijzing alvorens gebruik. Vermijd het inademen van
dampen. Alleen gebruiken in goede geventileerde ruimtes. Schadelijk of dodelijk wanneer ingeslikt.
Vermijd contact met de ogen, mond en huid.
Bewaar en gebruik bij temperaturen tussen de 10 C° en 43 C°.
EERSTE HULP:
HUIDCONTACT; was met water en zeep.
OOGCONTACT; onmiddellijk met veel water het product uit de ogen wassen voor tenminste 15
minuten.
Indien ingeslikt dient braken niet te worden opgewekt. Raadpleeg onmiddellijk een arts.
Voor meer informatie: www.303products.com

