
 

Eigenschaften 
 

Sortiment af pletfjerner til den 
professionelle bruger indenfor 
tekstilrens. 

 

Anvendelse 
 

 

DEPRIT 

PROFESSIONAL 

 
 
 

 Anvendelse 

1 
RØD 

Alkalisk; fjerner blod, ægge-
hvidestoffer, protein, madrester, 
pigmenter 

2 
GRØN 

Neutral; fjerner farver, olier, 
fedt, voks, kosmetikforfarv-
ninger, kuglepen, lim 

3 
BLÅ 

Sur; fjerner tannin, frugt, saft, 
rødvin. kaffe, te, cola, medika-
mententforfarvninger 

4 
HVID 

Tensidfri kombination af 
opløsningsmidler; fjerner fedt, 
olier, lim, tyggegummi, voks 

5 
GUL 

Sur; fjerner rust og metalpletter, 
metalholdige salver, gamle 
blodpletter 

6 
PURPUR 

Alkalisk; fjerner blæk, kuglepen, 
farvepigmenter, pletter fra 
farveoverførelse  

Pletter består ofte af forskellige 
komponenter. Til fuldstændig fjernelse af 
pletter kan det nogle gange være 
nødvendigt at bruge flere produkter efter 
hinanden i en bestemt måde. Flere 
oplysninger findes i plettavlen DEPRIT 
PROFESSIONAL og i brochuren "Fjernelse 
af pletter". 

 
 
 

 

 
 
 
 
DEPRIT PROFESSIONAL er et sortiment af 
pletfjerner med et bredt spektrum af 
virkninger imod alle slags pletter. Det retter 
sig imod den professionelle bruger. 
Indsatsområderne i serien DEPRIT 
PROFESSIONAL efter Kreusslers farvecode 
findes igen i pletrenssortimentet PRENETT 
A, B, C.  
 

Almindelig henvisning: 

Til pletrens i kemisk rens er PRENETT A-B-
C uafhængig af det brugte opløsnings-
middel den universel anvendelige plet-
fjerner. Til pletrens i vådrensning skal 
DEPRIT PROFESSIONAL bruges. 
 
Til efterbehandling er udelukkende DEPRIT 
PROFESSIONAL reserveret. 80 – 90% af 
alle pletter kan med produkterne -1, -2 og -
3 fjernes med succes. For yderligere 
specialkrav er produkterne -4, -5 og -6 
efficiente problemknuser. 
 
 
 
 

 

Kendte pletter 

Hvis plettens art er kendt, vælg da fra 
sortiment DEPRIT PROFESSIONAL det 
relevante produkt og påfør det ufortyndet 
pletten, lad det virke i 15 - 30 s, opvarm 
det eventuelt med damp og indarbejd det 
forsigtigt med spatel, hhv. børste. Skyl 
dernæst efter med damp, vand og udblæs 
med trykluft. Gentag behandlingen om 
nødvendigt. 

Ukendte pletter 

Bearbejd ukendte pletarter i rækkefølgen 1 
/ 2 / 3 (RØD / GRØN / BLÅ) for at undgå 
utilsigtet fiksering af proteiner. 
Fremgangsmåden er som beskrevet 
ovenfor.  

 

Ældede rustpletter 



Alle oplysninger svarer til vores aktuelle viden. Brugen af produktet skal svare til de lokale 

driftsforhold. Der kan ikke udledes forpligtelser.  
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Brug og lagring 

Væd ældede rustpletter grundigt med 

DEPRIT 5 (GUL). Lad det indvirke ca. 10 - 
15 min, opvarm derefter med damp, skyl 
efter og udblæs med trykluft. Fjernelse af 
rustpletter på farvede tekstiler er risikofyldt. 
Vi anbefaler på det kraftigste at prøve på en 
kant først. 
 
Tekstiler med ringe vandægthed 

For tekstiler med ringe vandægthed skal på 
grund af faren for tab af farve først laves en 
prøve på en kant. Hvis der på farvede 
tekstiler i forbindelsen med pletrens er 
opstået en pH-afhængig farveforandring 
(sur / alkalisk), kan den oprindelige 
farvetone genetableres med pådrypning af 
det pågældende modprodukt Skyl derefter 
grundigt med vand og tør med trykluft. 

Oplysning om risiko:  

Pletsubstanser kan allerede have beskadiget 
farvninger og stoffer. Disse skader bliver 
ofte dog først synligt efter pletrens. For at 
undgå eventuelle erstatningskrav fra 
kunder, skal kunderne oplyses om risikoen 
og blive bedt om at godkende 
bearbejdelsen. 
 
 

 
 
 
DEPRIT PROFESSIONAL kan i lukkede 
beholdere opbevares i 24 måneder. 
Opbevares et køligt og tørt sted. 
Beholderen skal efter hver udtagning igen 
lukkes tæt.  
 


