HANDLEIDING
IOSSO producten
Geschikt voor gebruik op:
MARITIEME STOFFEN & TAPIJTEN
VINYLS & GECOATE WEEFSELS
KATOEN WEEFSELS
ACRYLVERF

Verwijdert:
REGENSTREPEN & GROENE AANSLAG
& spinnenpoep
SCHIMMEL
& VLEKKEN
VOGEL & SPINNENPOEP
HARDNEKKIG VUIL, VET EN OLIE
Uw verkooppunt:

Excellent Cutting Company
is een innovatieve toeleverancier voor de watersport. De onderhoudsproducten van IOSSO zijn met zorg
gekozen vanwege de bewezen uitstekende resultaten bij gebruik. Excellent Cutting Company heeft de
exclusieve distributierechten van IOSSO voor Europa en verkoopt uitsluitend via door haar aangestelde tot
dealers in de watersport.
Oud Loosdrechtsedijk 186 – 1231NG Loosdrecht – T:+31 (0)35 -2601600 – informatie@excellentcutting.nl

ONDERHOUDSMIDDELEN

IOSSO

Professionele onderhoudsmiddelen

Verwijdert:

Verwijdert:

IOSSO
is al meer dan 25 jaar marktleider in innovatieve, milieuvriendelijke onderhoud- en schoonmaak producten voor niche
markten. De “normale” markt voor schoonmaakmiddelen wordt gedomineerd door multinationals met universele
producten. Toch zijn er ook markten, omstandigheden of producten met specifieke wensen, eisen of problemen
waarvoor “standaard” producten geen passende oplossing bieden. IOSSO heeft zich als fabrikant gericht op de
maritieme en outdoor markt en producten gemaakt die specifiek voor deze omstandigheden goed werken. De producten
van IOSSO behoren stuk voor stuk tot de beste in de product- categorie. Het streven de beste kwaliteit te leveren
gebeurd zonder het milieuaspect uit het oog te verliezen. IOSSO100% biologisch afbreekbaar en daarmee bijzonder
milieuvriendelijk!. Of u nu uw kap of tent waterafstotend wil maken, uw bootkap schimmel- en vlekkenvrij wil hebben, de
ritsen soepeler open en dicht wil laten lopen of als u hardnekkig vuil als vet en olie wil verwijderen. IOSSO Cleans it all!

SCHIMMEL- & VLEKVERWIJDERAAR
Tast kleuren en stoffen niet aan!
Dit is een professioneel multifunctioneel schoonmaakmiddel zonder chloor, biologisch afbreekbaar en
verspreidt bovendien geen schadelijke dampen. Eén pot volstaat voor het reinigen van 40 m2 doek/ zeil.
Verwijdert schimmels, regenstrepen, groene aanslag, vogel en spinnenpoep, aanslag van bladeren, hars van bomen,
hardnekkig vuil, olie en vet, bloedvlekken, sommige voedsel- en drankvlekken en nog veel meer. Aanbevolen voor
gebruik op dekzeilen, tenten, boot afdekzeilen, kussens, vloerbedekking, parasols, kampeerartikelen, opblaasbare
producten, stoffen, vinyl, plastic en glasvezel versterkte stof. Gebruik het product NIET voor wol of zijde.
Test voor gebruik ALTIJD eerst de kleurvastheid van het te reinigen product op een onopvallende plaats. Wij kunnen
NIET aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door gebruik van dit product.
Mengen: los de poeder op in lauw water (<40°C) en roer goed totdat de blauwe kleur uit het water is verdwenen.
Dosering en gebruik bij boenbehandeling: gebruik 1 schep poeder per liter water voor het beste resultaat. Met 1
pot kunt u ca. 10 liter schoonmaakmix maken. Maak het oppervlakte nat voor gebruik van deze schoonmaakmix.
Breng de mix aan met een spons of zachte borstel op het te reinigen gebied. Laat het goed intrekken (minimaal
15min) maar zorg ervoor dat de oppervlakte nat blijft. Activeer de schoonmaakmix extra door met een zachte borstel
of spons over de vlekken te wrijven. Spoel het product daarna goed af met schoon water en laat deze, bij voorkeur
gemonteerd op de boot, drogen.
Dosering en gebruik bij inweken: U kunt er ook voor kiezen uw product te reinigen door deze te laten inweken in
ruim water. Deze methode is te prevaleren bij extra verontreinigde oppervlaktes. Vul dan een bad of plastic
opblaasbadje met lauw water en los een pot “Schimmel en Vlek verwijderaar” op in ruim water. Dompel het product
volledig onder en laat bijvoorbeeld gedurende een nacht intrekken. Spoel het product daarna goed af met schoon
water en laat deze, bij voorkeur gemonteerd op de boot, drogen.
Tip: Geeft uw kap extra bescherming door deze na het reinigen en drogen in te spuiten met IOSSO
impregneermiddel.
Veiligheid en bewaar instructies: Gebruik een plastic emmer voor het oplossen en mixen van de poeder in water. Mix
deze poeder niet met andere schoonmaak, bleek of chemische middelen. Bewaar de overgebleven poeder in de
originele verpakking op een droge, koele plek buiten bereik van kinderen.
Waarschuwing: Voorkom contact met ogen en vermijdt
langdurig contact met de huid. Handen wassen en drogen
na gebruik. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk
met overvloedig water afspoelen gedurende 15 minuten
en medisch advies inwinnen. In geval van inslikken;
verdunnen door 1 of 2 melk of meerdere glazen water
te drinken.
Raadpleeg een arts en probeer niet over te geven.

IMPREGNEER MIDDEL, Geschikt voor alle soorten stoffen, Maakt stoffen water en vuil
Afstotend. Geeft onzichtbare bescherming, Zonder oplosmiddel of siliconen
Effectief op alle stoffen. Het beschermt tegen water, dauw, vuil, olie, vogelpoep en milieuverontreinigende
stoffen. Het voorkomt schimmel en regenstrepen en verhoogt de weerbestendigheid. Dit impregneermiddel
tast de kleur het ademend vermogen of gevoel van de stof niet aan. Aanbevolen voor gebruik op boot
afdekzeilen, buiskappen, bimini tops, zonneschermen luifels, canvas, tenten, tuinmeubilair, kussens,
parasols, spa-afdekhoezen, kampeerspullen, leer, kunststoffen en vinyl.
Gebruik: Deze impregneerspray is klaar voor gebruik. Zorg dat de stof goed gereinigd en droog is voor de
behandeling. Spuit de IOSSO impregneer rechtstreeks en royaal op de stof en laat deze goed drogen. Voor extra
bescherming kunt u binnen 5 minuten een tweede laag opspuiten. De stof moet 24 uur drogen voordat u deze weer in
gebruik neemt of blootstelt aan regenwater. Met één fles kan 3 tot 4 vierkante meter worden geïmpregneerd.
Tip: Gebruik IOSSO schimmel & vlekverwijderaar voor het reinigen van het doek voorafgaand aan het gebruik van de
IOSSO impregneerspray. Het bevat geen chloor en is uitstekend biologisch afbreekbaar.
Waarschuwing: Voorkom contact met ogen en vermijdt contact met de huid. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk
een arts raadplegen en gedurende 15 minuten met overvloedig water afspoelen. Buiten bereik van kinderen houden.

IMPREGNEER MIDDEL VOOR NADEN, Geschikt voor alle soorten stoffen, Maakt
stoffen waterafstotend, Geeft onzichtbare bescherming, Zonder oplosmiddel of siliconen
IOSSO impregneermiddel voorkomt doorlekken bij de meeste naden. Aanbevolen voor gebruik op alle soorten
stof zoals katoen en daarop gebaseerde weefsels, polyester weefsels en synthetische stoffen. De water
afstotinggraad varieert bij stoffen voorzien van een laag vinyl vanwege de naadconstructie. Tast kleur en
structuur niet aan. Geschikt voor bootafdekzeilen, dekzeilen, tenten, rugzakken en nog veel meer.
Gebruik: breng het impregneermiddel aan op beide kanten van de stof , op de naad, voor het beste resultaat. Met
behulp van de spons op de fles kunt u de vloeistof laten inwerken in de complete naad. Voor extra bescherming kunt
u binnen 5 minuten een tweede laag aanbrengen. Ten minste 24 uur laten drogen voor gebruik. Opnieuw toepassen
wanneer de stof is gewassen of nadat het een langere tijd is gebruikt in weer en wind.
Waarschuwing: Voorkom contact met ogen en vermijdt langdurig contact met de huid. Handen wassen en drogen na
gebruik. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen gedurende 15 minuten en medisch
advies inwinnen. In geval van inslikken, verdunnen door 1 of 2 glazen melk of meerdere glazen water te drinken.
Raadpleeg een arts en probeer niet over te geven.

SMEERMIDDEL, Waterbestendig, Maakt geen vlekken, Smeert, vermindert slijtage en wrijving
Te gebruiken voor het smeren van ritsen en drukkers van voor producten die buiten worden toegepast in weer
en wind zoals dekzeilen, veranda tenten, uitritsbare zijpanelen enz. Slechts een dun laagje beschermd tegen
corrosie, vermindert slijtage en wrijving en voorkomt vastzitten en stoot zoutwater neerslag af. Geschikt voor
metalen en kunststof ritsen en gebruik op alle soorten metalen drukkers.
Gebruik ritsen: Sluit de rits en breng een kleine hoeveelheid smeermiddel aan op het middelste gedeelte. Open en
sluit de ritst een paar keer om het product gelijkmatig te verdelen. Veeg eventueel overtollig smeermiddel af.
Gebruik drukkers: breng rondom een kleine hoeveelheid smeermiddel aan op alle raakvlakken. Open en sluit de
drukker een paar keer. Veeg eventueel overtollig smeermiddel af.

