GEBRUIKSAANWIJZING
Wat is Feem Active Cleaner?
Feem Active Cleaner 3-in-1 ontvet, reinigt en ontvlekt ALLE oppervlakken
en materialen. Het mag dan ook gebruikt worden op alle hout- en metaalsoorten, plastic, geverfde oppervlakken, kleurvaste stoffen, textiel, enz. Ideaal
voor dampkappen, friteuses, keukens, badkamers, tuinmeubelen, aluminium
ramen, autovelgen, motorblokken, … Verwijdert ook zonder moeite nicotine.
Hoe Feem Active Cleaner gebruiken?
Het product kan zowel verdund als puur gebruikt worden. Alle oppervlakken
steeds van onder naar boven vernevelen.
A. VERDUND GEBRUIK
De verstuiver en de doppen van de
verschillende verpakkingen dienen als
dosering:

KEUKEN

• Aanrecht

• Afwasbak
• Bakplaat
• Dampkap
• Dampkapfilter
• Fornuis
• Frietketel
• Ijskast
• Inox
• Keukenkasten
• Keukentoestellen
• Kookplaat
• Microgolfoven
• Ovenrooster
• Potten
• Pannen

BADKAMER
• Badkuip
• Douche
• Kranen
• Lavabo
• Spiegel
• Tegels
• Toilet

WOONKAMER
• Kachel
• Kristallen
lusters
• Meubilair
• Salontafel
• Tapijt
• Zetel
(stof / leer)

HUIS

• Alle vloeren
• Deuren
• Laminaat
• Muren
• Parket
• Ramen
• Tegels

AUTO

• Aanhangwagen
• Aluminium
velgen
• Auto-interieur
• Caravan
• Dashboard
• Mobilhome
• Motorfietsen
• Motorblokken
• Nummerplaat
• Ruiten
• Uitlaat
• Zetels

ANDERE

• Fiets
• Fietsketting
• Gereedschappen
• Hemdskragen
• Kleding
• Plastiek
• Radiator
• Sneakers
• Speelgoed
• Textiel
• Witte (sport)
schoenen

TUIN

• Barbecue
• Grasmaaier
• Groene aanslag
• Tegels terras
• Tuinmeubelen

VLEKKEN

• Alcoholstift
• Balpen
• Bloed
• Chocolade
• Confituur
• Fruit
• Gras
• Inkt
• Ketchup
• Koffie
• Lippenstift
• Markeerstift
• Mascara
• Mayonaise
• Modder
• Nagellak
• Nicotine
• Olie
• Roet
• Sauzen
• Schoenstrepen
op vloeren
• Soep
• Thee
• Tomatensaus
• Vet
• Vliegenstrontjes
• Wijn

1x sprayen
= 1 ML

Dop bus 1L
= 6 ML

Dop bus 5L
= 30 ML

1. Grondige reiniging
Voor een grondige en efficiënte
reiniging van sterk vervuilde
oppervlakken.
• Voeg per liter handwarm water 100ml
Feem Active Cleaner toe.
• Reinig het oppervlak met een zachte
doek of spons.
• Goed naspoelen met water om residu
te vermijden.
• Maak droog met een zachte doek.
2. Algemeen onderhoud
Gebruik deze verdunning voor de
algemene reiniging in en rond het huis.
• Voeg 15ml Feem Active Cleaner
bij een emmer van 5 liter handwarm
water.
• Reinig het oppervlak met een zachte
doek, dweil of spons.
• Maak droog met een zachte doek.
3. Instant reiniger
Ideaal voor de snelle reiniging van
ramen, spiegels, aanrechten, tafels, …
• Vul het spuitbusje met 30ml Feem
Active Cleaner en koud water.
• Vernevel het oppervlak van onder
naar boven en reinig met een
vochtige doek of spons.
• Maak droog met een zachte doek.

B. PUUR GEBRUIK
1. Hardnekkige vervuiling
Voor het oplossen en verwijderen van
hardnekkige vervuiling gebruik je best
Feem Active Cleaner puur.
Gebruik hiervoor de handige Feem
500ml sprayfles.
• Verstuif Feem Active Cleaner op de te
reinigen materialen.
• Laat het product enkele minuten
inwerken.
• Spoel grondig na met water
• Maak droog met een zachte doek.
2. Verwijderen van vlekken uit textiel
• Controleer vooraf of de stof kleurvast is.
• Verstuif Feem Active Cleaner op de vlek.
• Laat het product enkele minuten
inwerken.
• Was het textiel mee in de wasmachine
met gewoon wasmiddel.
3. Reinigen van (sport)schoenen,
sneakers, tapijten, zetels, …
• Controleer vooraf of de stof
kleurvast is.
• Verstuif Feem Active Cleaner op het
te reinigen materiaal.
• Nabehandelen met natte doek of
spons.
• Maak droog met een zachte doek.
LET WEL OP!
Laat het product lang genoeg
inwerken. Hierdoor zal het resultaat
beter zijn. Niet laten opdrogen. Niet
puur gebruiken op ongeglazuurde
oppervlakken.

Heb je nog vragen? Contacteer ons dan via info@feem.be of 03/458.43.63

ONTDEK ALLE TOEPASSINGEN IN DETAIL OP WWW.FEEM.BE

