
Tevan Floorline 2 is een vloerreiniger voor het 
schoonmaken van tapijt en textiel. Gebruik Floorline 
2 op alle soorten tapijt met een tapijtreiniger of 
handmatig met een spons. 

HANDMATIGE REINIGING
1. Doseer het product in een sprayflacon
2. Spray het product op de vlek of vervuiling
3. Laat het product 2 minuten inwerken
4. Verwijder product en vuil met een schone spons 
 of doek
5. Laat restant van het product indrogen
6. Verwijder restanten met een stofzuiger

REINIGING MET TAPIJTREINIGER
1. Doseer het product, afhankelijk van de mate 
 van vervuiling
2. Breng het product aan in de tapijtreiniger
3. Reinig met tapijtreiniger (40° C is de optimale 
 temperatuur)
4. Laat het product indrogen
5. Verwijder restanten met een stofzuiger

DOSERINGEN

VOORDELEN
• Product hecht niet aan tapijt
• Voorkomt herbevuiling
• Tast de kleur niet aan
• Laagschuimend en fris geparfumeerd
• Volledig biologisch afbreekbaar

SPECIFICATIES
pH-waarde:  7,4 (10% oplossing)
Bevat:   anionogene en niet-ionogene 
   oppervlakte-actieve stoffen, 
   acrylaat-copylomeer, geurbinder, 
   conserveermiddel

TEVAN TIPS
 Vlekken in meubilair 
Naast het effectief verwijderen van vlekken uit tapijt, is 
Floorline 2 ook uitermate geschikt voor het verwijderen 
van vlekken uit uw gestoffeerde meubilair en andere 
vormen van textielbekleding.

 Achterblijvende resten 
Floorline 2 zorgt ervoor dat vlekken loskomen van het 
tapijt. Nadat het product is opgedroogd, kan het zijn dat 
er restanten product of vuil achterblijven. Deze haalt u 
gemakkelijk weg met een stofzuiger.
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PRODUCTINFORMATIEBLAD
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Handmatig reinigen Doseerunit 

50 ml product op 500 ml 
water

Gebruiksklaar ingesteld

Tapijtreiniger lichte 
vervuiling

Tapijtreiniger zware 
vervuiling

30 ml product op 1 liter 
water

90 ml product op 1 liter 
water

Welk product u nodig heeft en hoe u dit product gebruikt, is afhankelijk van uw situatie. Als u niet het gewenste resultaat krijgt, kan het zijn dat u het 
product verkeerd toepast of een verkeerd product gebruikt. Wij komen daarom graag bij u langs om u te adviseren.
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