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ProfiSpotClean Plug & Play 
Toepassing: 

ProfiSpotClean Plug & Play is een volkomen veilig en effec�ef synthe�sch reinigingsmiddel voor vele soorten kunststof, 

kleding- en woningtex�el, lopers, vaste vloerbedekking, karpe�en & autobekleding. Tevens zeer geschikt als 

velgenreiniger. Test eerst de te reinigen stof op kleurechtheid door een proef te nemen op een uit het oog vallend 

gedeelte! De pH waarde is 11. 

 

Gebruiksaanwijzing: 

ProfiSpotClean Plug & Play verwijderd moeiteloos in enkele seconden organische vlekken uit alle tex�elsoorten. Vlekken 

van onder andere pastasaus, koffie, marinade & rode wijn verdwijnen zonder problemen. Ook oude vlekken kunnen 

worden verwijderd. Maar ook vlekken op knuffels & speelkleden kunt u zonder problemen verwijderen. 

 

1. Schud als eerst de fles goed. 

2. Open de spraykop. 

3. De vlek even in sprayen. Houdt de fles op een afstand van circa 20 cm. Laat de ProfiSpotClean Plug & Play circa 30 

- 60 seconden in laten werken. Neem dan een schone microvezeldoek en wrijf hiermee over de ingespoten vlek. 

Met de microvezeldoek neemt u het vuil op. Naspoelen is niet nodig. 

4. Bij hardnekkige vlekken en/of oude vlekken kan het nodig zijn om de behandeling nogmaals te herhalen. Eventueel 

kunt met een borstel de ingespoten vlek even extra behandelen. 

5. Draai na het gebruik de spraykop weer dicht. 

 

Om het beste schoonmaakresultaat te verkrijgen is het verstandig om een microvezeldoek te gebruiken die niet gewassen 

is met wasverzachter. Wasverzachter kan er namelijk voor zorgen dat er een vlek wordt achtergelaten. 

 

Let op: Het kan zo zijn dat u een 'schone' vlek creëert. Hiermee bedoelen wij dat de plek die u zojuist hee� schoongemaakt 

weer de originele kleur hee� gekregen. Als dat het geval is dan zit er helaas niets anders op dan de rest ook schoon te 

maken. Bij kleding is het verstandiger om de kleding na de behandeling te wassen volgens de wasvoorschri�en. Dit omdat 

de ProfiSpotClean Plug & Play een 'schone' vlek kan creëren. Na het wassen van de kleding is deze 'schone' vlek 

verdwenen. 

 

Dosering: 

Onverdund gebruiken. Plug & Play (kant & klaar). Schudden voor gebruik. 

 

Eigenschappen:  

- Snelwerkend 

- Synthe�sch 

- Zeer zuinig in gebruik 

- Geen parabenen 

- Geen gene�sche manipula�e ingrediënten  

- Kind- & diervriendelijk 

- Biologisch a�reekbaar 

- HACCP geschikt 

- Dutch Made 

- Vorstvrij bewaren 
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Fysische en Chemische Eigenschappen: 

Inhoud                       : Diverse 

Fysische toestand  : Vloeibaar 

Kleur    : Geel 

Geur    : Karakteris�ek 

Vlampunt   : > 100 °C 

Oplosbaarheid in water  : Volledig  

pH waarde   : 11 

 

Gevarenaanduidingen  : Niet van toepassing. 

 

Veiligheid: 

P102    : Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden 

 

EUH zinnen: 

EUH210   : Veiligheidsinforma�eblad op verzoek verkrijgbaar.  

 

Bij normaal gebruik zijn onze producten veilig voor kinderen en huisdieren. Maar om ervoor te zorgen dat het product niet 

gedronken gaat worden moet het op een veilige plek opgeborgen worden. Mocht het middel toch per ongeluk ingeslikt 

worden waarschuw dan direct de huisarts en hou de verpakking bij de hand zodat u kunt aangeven welke stoffen in het 

middel zi�en. 

 

Bevat    : anionogene oppervlakte ac�eve stoffen, niet ionogene oppervlakte ac�eve stoffen  

  & fosfaten < 5% 

  parfums 

  

De oppervlakte ac�eve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische a�reekbaarheid vastgelegd in 

Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergen�a.  
 

Aansprakelijkheid:  

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door 

haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen. 
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