Emergency

Clean Kit
Clean Kit is a stain remower that can deal with
wet or dry stains. It is effective on carpets and
furnishing fabrics, and it is gentle and easy to use.
Clean Kit complies with EU regulations and does
not contain any hazardous bleaching agents or
chemical substances.
There are two methods of use, both of them easy:

Clean Kit är ett fläckborttagningsmedel som klarar
både fuktiga och torra fläckar. Medlet fungerar
på mattor och möbeltyger och är skonsamt och lätt
att använda.
Användningen är enkel och kan utföras
på två sätt:

Directions: Sprinkle powder on the wet stain.
The sooner the stain is treated, the better.
The powder absorbs the fluid/stain. Then use a
vacuum cleaner or the accompanying spatula to
remove the damp powder from the surface.

1. VÅTMETODEN
Fungerar på våta fläckar som spilld saft, vin,
kaffe o.s.v.
Gör så här:
Strö pulvret över den våta fläcken. Ju tidigare du
behandlar fläcken desto bättre. Pulvret suger upp
vätskan/fläcken. Använd sedan dammsugare eller
medföljande skyffel och avlägsna den fuktiga
pulvermassan från ytan.

2. DRY METHOD
Effective on stains that have dried.

2. TORRMETODEN
Fungerar på redan intorkade fläckar.

Directions: Use the accompanying spray to treat
the stain. Sprinkle powder on the dampened stain.
The powder absorbs the fluid/stain. Then use a
vacuum cleaner or the accompanying spatula to
remove the damp powder from the surface.
Stubborn stains will need to be treated more
than once.

Gör så här:
Använd först det medföljande sprayet och spreja
på fläcken. Strö sedan pulvret över den fuktiga
fläcken. Pulvret suger upp vätskan/fläcken.
Använd därefter dammsugare eller medföljande
skyffel och avlägsna den fuktiga pulvermassan
från ytan.
Svåra fläckar måste behandlas flera gånger.

1. WET METHOD
Effective on wet stains such as juice, wine,
coffee etc.

ABOUT CLEAN KIT:
You do not need to worry about Clean Kit
damaging the surface of the textile as you do not
need to rub hard to remove stains. The method is
gentle and works by lifting the content of the stain
up to the surface instead of pressing it down.
Clean Kit can also be used to remove unpleasant
smells (such as urine).
Clean Kit was initially developed for use involving
strict cleanliness requirements, such as in hospitals.
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OM CLEAN KIT:
du behöver inte vara orolig för att Clean Kit
skadar ytan på det textila materialet.
Du behöver nämligen inte gnida hårt på ytan
under behandling. Metoden är skonsam och
fungerar så att fläckens innehåll lyfts upp till ytan
istället för att tryckas ner. Även oönskade lukter
(t.ex. urin) försvinner när du använder Clean Kit.
Clean Kit är från början utvecklat för att klara
användningsområden med höga krav på renhet,
exempelvis sjukvården.
Clean Kit uppfyller EU:s krav och regler och
innehåller inga skadliga blekningsmedel eller
kemiska substanser.

