Datablad

win-i Sproei extractie kit
Voor een bijzonder hoge mate van reiniging.

Producteigenschappen
Met deze speciaal ontwikkelde Sproei extractie kit bereikt u een bijzonder hoge mate van reiniging. Met
behulp van de beide borstels (kleine bekledingborstel, grote tapijtborstel) wordt een schoon resultaat
bereikt.
Het water, voorzien van reinigingsmiddel (b.v. proWIN Alleskunner), wordt op de te reinigen oppervlakken
gesproeid en bindt zo het vuil. De grote hoeveelheid doorstromende lucht neemt samen met het vocht,
ook het vuil weer op. Het meest hardnekkige vuil en vlekken kunnen zo opgelost en verwijderd worden.

Instructies voor toepassing en onderhoud
1.

Vul de watertank van de Sproei extractie kit met ca. 3 liter heet leidingwater (max. 80°C) en voeg
proWIN Alleskunner toe (mengsel 1:10 bij sterke vervuiling, 1:100 bij normale vervuiling).

2.

Plaats de watertank op het onderstel, sluit het deksel af en plaats vervolgens de motorkop.
Belangrijk: de watertank van de win-i wordt niet gevuld met water.

3.

Steek de elektrokabel van de watertank in de contactdoos op de win-i en draai de motorinstelling
op het symbool WET.
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4.

Slang + borstels (bekleding- of vloerborstel) plaatsen, verzegelingen aan de telescoopstang en de
handgreep bevestigen en vervolgens de slang voor de watertoevoer van de slang vastzetten in het
passende ventiel aan de watertank. Schakel nu de win-i in en het grondige reinigen kan beginnen.
Door het bedienen van de drukknop op de handgreep sproeit het water uit de borstel en wordt in
een beweging bij het achteruit gaan door de luchtstroom bij de vuilwatertank naar binnen
gezogen. Het grondige reinigen kan beginnen.

•

Extreem sterke vervuiling kan als volgt voorbehandeld worden: insprayen met proWIN
Alleskunner, behandelen met de V7 bezem of een Microstandaard vezel (b.v. de Microstandaard
handschoen of vloervezel in combinatie met Mister Flexible)

•

Let er op dat het oppervlak goed van het water ontdaan wordt zodat een positief
reinigingsresultaat bereikt kan worden en om te voorkomen dat er te veel water wordt gebruikt.
Voor beide borstels geldt om ze voor het eerste gebruik op een onopvallende plek te testen (als
ze b.v. op tapijt of bankstellen gebruikt gaan worden).

•

Hardnekkig vuil op het tapijt dient op voorhand met het opzetstuk van de vloerborstel verwijderd
te worden. De borstelharen en de rubber strook zijn geschikt om te schrobben en te zemen.

•

Hardnekkig vuil op tegels kan met de Squeegee voorbehandeld worden. De borstelharen en de
rubber strook zijn geschikt om te schrobben en te zemen.

•

Voor gestoffeerde meubels die alleen maar voorzichtig gereinigd mogen worden, adviseren wij
om te stofzuigen met de elektrische of luchtaangedreven win-i handturboborstel. Hierbij dient
bij de win-i de "wet"-instelling ingesteld te worden. Door de "wet"-instelling heeft de win-i meer
kracht en kan het vuil van diep opgezogen worden. Natreiniging met de Sproei extractie kit is pas
nodig als er b.v. vlekken of dergelijke in de bekleding zitten, anders is het niet nodig, dan is
normaal reinigen met de Handturboborstel voldoende.

•

De Sproei extractie slang dient na gebruik doorgespoeld te worden met schoon water en hangend
gedroogd te worden.

•

Na gebruik de verswatertank helemaal leegmaken en vullen met schoon heet water (max. 80°C)
en doorspoelen. Zet de watertank om te drogen ondersteboven. De tank is zo gemaakt dat het
water naar de opening loopt. Additioneel ontkalken van het water is niet nodig. Er mag ook
gedestilleerd water gebruikt worden.
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Toepassingsbereik
Voor het nat reinigen van bekleding, tapijten, tegels, PVC, linoleum, laminaat etc.
Niet geschikt voor het sproeien van ontkalkers en Orange Power omdat de membranen in de pomp
hierdoor kunnen verkleven.
Grote bekledingborstel:
Deze is uitstekend geschikt voor de natte reiniging van grote vlakken. Met de rubber strook kunnen
tegels en bijna alle gladde oppervlakken snel en grondig gereinigd worden. Dankzij de rubber strook zijn
de gereinigde vlakken in een mum van tijd droog en begaanbaar. Als de rubber strook van de vloerborstel
afgehaald wordt, is het mogelijk om grote bekleding en tapijten snel te reinigen.
Kleine bekleding borstel:
Met de kleine bekleding borstel kunnen kleine vlakken en bekleding snel en gemakkelijk gereinigd
worden, b.v. sofa's, stoelen of autostoelen.

Materiaalsamenstelling/technische gegevens
Verswatertank met pomp: robuuste kunststof behuizing

Levering
Verswatertank met pomp
Verbindingsstang/Telescoopstang
Zuigslang
Kleine bekleding borstel
Grote bekleding borstel
Aanvullende accessoires (separaat te bestellen)
Ramenwisser
Squeegee
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