
Maxi 3 - Indtræksrens
Bliv klogere på......

Maxi 3 All-round
Tæppe- og 
indtræksrens
 
Bruges i:
• Tæpperensemaskiner
• Indtræksrenser
• Manuel pletfjerner
 
 

Miljøtanker • Miljøhandlinger • Miljøvalg
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Varenummer 5 liter dunk: 111133

Autosæde

Tæpperens

Automåtte



Miljøtanker • Miljøhandlinger • Miljøvalg

Maxi 3 - 
Indtræksrens

Brugsvejledning
Maxi 3 er en effektiv indtræksrens til opløsning og 
afrensning af olie, smuds, fedt, madrester, is, kaffe m.v.

Brugsanvisning – med maskine:

1. Støvsug sæde / tæppet grundigt før rensning
2. Bland Maxi 3 med lunkent vand i forholdet 1:100 
           (1% brugsopløsning)
3. Hæld brugsopløsningen i beholderen på indtræksrenseren
4. Rens sæde / tæppet i passende afsnit – lad evt. 
           brugsopløsningen virke et par minutter før den smudsige 
           sæbeopløsning suges op i spildevandsbeholderen.
5. Hvis sædet / tæppet er meget snavset, gentages rensningen.
6. Afslut altid rensningen med rent og koldt/lunkent vand for at 
           få sæberesterne ud af sædet / tæppet igen.
           Hvis der er sæberester tilbage i sædet / tæppet, vil dette 
           meget hurtigt blive snavset igen,
           idet sæben virker fedtet og dermed tiltrækker smuds.
7. Lad Sædet / tæppet tørre helt før det tages i brug.
           Såfremt tæppet er vådt ved ibrugtagning, 
           vil smuds fra skosåler hurtigere overføres til tæppet.

Brugsvejledning – manuel / pletrens:

1. Støvsug altid sæde / tæppet før rensning.
2. Dup en 1-2% Maxi 3 brugsopløsning på pletten med en
           svamp eller mikrofiberklud, lad virke 2-3 minutter.
3. Vask let eller dup med rent og lunkent vand på pletten
4. Tryk vandet/sæben op i frotté eller lignende
5. Sørg for at al sæben kommer ud af tæppet igen  
           Hvis der er sæberester tilbage i tæppet, vil dette 
           meget hurtigt blive snavset igen,
           idet sæben virker fedtet og dermed tiltrækker smuds.


