
Instructions for stain removal/ Szennyeződés eltávolításához 
útmutató

Beer, egg, milk, cream: To be treated in neutral detergent solution, rinsing 
Sör, tojás, tej, krém:  Semleges detergent tisztítóval töröljük át és öblítsük ki

Blood: Dried up stain, to be treated in neutral detergent solution, rinsing
Vérfolt: Itassa fel, semleges detergent tisztítóval töröljük át és öblítsük ki

Fruit juice, fruits, vegetables, jam, jelly, syrup, ketchup, coffee, tea:  To be treated in 
neutral detergent solution, discolourations to be treated, with citric acid, well rising.
Gyümölcslé, gyümölcs, zöldség, jem, zselé, szirup, ketchup, kávé, tea: Semleges 
detergent tisztítóval töröljük át, a színmegörzés érdekében használjon egy kis 
citromsavat, majd alaposan öblítse ki

Cacao, chocolate: to be rubbed with washing soap, rinsing with water
Kakaó, csokoládé: dörzsölje le mosószapannal, majd öblítse ki alaposan

Chewing-gum: Cool the stain with ice, remove it gently with knife, never use water.
Rágógumi: Hűtse le a szennyeződést jéggel, majd szedje le óvatosan késsel, soha ne 
használjon vizet.

Ballpoint pens, lipstick, shoe polish, oil, fat: To be dissolved with ethyl alcohol, than 
rinsing it.
Golyóstoll, rúzs, cipőboksz, olaj, zsír: Távolítsa el etil alkohollal, majd öblítse ki.

Mustard, wine, liquour: To be treated in neutral detergent solution, discolourations to 
be treated, with citric acid, well rising.
Mustár, bor, likőr: Semleges detergent tisztítóval töröljük át, a színmegörzés 
érdekében használjon egy kis citromsavat, majd alaposan öblítse ki

Szennyeződés elleni eljárás, vízlepergető,
tesztelt és ellenálló 30-szoros mosógépben való mosás 
esetén 40°C-on. Ellenáll a kávé szennyeződésnek
Antibakteriális
Ellenáll bor szennyeződésnek
Hipoallergén
Ellenáll számtalan ital okozta szennyeződésnek. 
Zsugorodásmentes, mosógépben való mosás esetén 30 °C-
on. Ellenáll számtalan olaj szennyeződésnek.
Nem-toxikus
Ellenáll számtalan ételszennyeződésnek
Ellenáll számtalan toll és színes ceruza szennyeződésnek

Treatment against stains, water repellent,
tested and resistant to 30 washing in washing machine at 
40°C. Resistant to coffee stains.
Antibacterial.
Resistant to wine stain.
Hypoallergenic.
Resistant to various drinks stains.
Unshrinkable to washing in washing machine at 30°C. 
Resistant to various oily stains.
Non-toxic.
Resistant to various food stains.
Resistant to various pens and coloured pencils.

5 years guarantee. 
Soft and pleasant touch. Strong and resistant! 

NEW 
TEXTILE 
GENERATION

Anti stain technology
Szennyeződés lepergető 
technológia

5 év garancia
Puha és kellemes tapintás. Erős és ellenálló!

eureka!

Washing instructions / Mosási útmutató
100% Poliestere 




