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ДЕПРИТ ПРОФ 1-2-3-4-5-6 
 

Засоби для видалення плям на стадії попереднього зачищення та після машинного чищення. 
Підходить для всіх сучасних розчинників хімчистки - перхлоретилену, вуглеводнів, силікону 
(декаметилциклопентасилоксану), СОЛВОНК4 та води. 
 
1 ЧЕРВОНИЙ Лужний; видаляє плями від крові, білків, залишків їжі та пігменти 
2 ЗЕЛЕНИЙ Нейтральний; видаляє плями від фарби, жиру, олії, вакси, косметики, чорнила, клею. 
3 СИНІЙ Кислотний; видаляє плями танінів: сік, вино, кава, чай, кола та ліки. 
4 БІЛИЙ Комбінація з що не містять ПАР розчинників; видаляє плями від жиру, олії, клею, жуйки, 
вакси. 
5 ЖОВТИЙ Кислотний; видаляє плями від іржі та металевих оксидів, мазей, що містять метали, а 
також застарілі плями від крові. 
6 ФІОЛЕТОВИЙ Лужний; видаляє плями від чорнила, пігментних барвників, а також зафарбування. 
 
Зазвичай плями складаються із забруднюючих речовин декількох типів. Тому для їх повного 
видалення нерідко потрібно послідовне застосування декількох узгоджених препаратів. 
 
ВАЖЛИВО: 80-90% плям видаляються за допомогою ДЕПРИТ ПРОФ 1-2-3, препарати 4-5-6 ще 

більш ефективні та мають використовуватися з особливою ретельністю та обережністю. 
 
Видалення плям, походження яких відомо: 
Вибрати потрібний з ДЕПРИТ ПРОФ, нанести його в нерозбавленому вигляді на пляму, залишити 
діяти приблизно на 15-30 с, якщо необхідно - підігріти пляму парою, потім акуратно потерти його 
лопаткою або щіткою. Після цього промити та просушити. За потреби повторити до повного 
видалення плями. 
Видалення плям невідомого походження: 
препарати слід застосовувати в логічній послідовності 1-2-3 як зазначено вище. 
 
Застарілі плями від іржі: 
Використовувати ДЕПРИТ ПРОФ 5. Видалення плям від іржі з забарвлених виробів завжди 
становить певну небезпеку, попередньо потрібно провести тест. 
 
Для текстильних тканин з нестійким барвником слід провести попереднє випробування на прихованій 
ділянці на стійкість до впливу засобу. Якщо під час обробки відбувається зрив барвника через зміни 
рівня pH, то початковий відтінок можна спробувати відновити додаванням невеликої кількості 
кислоти або лугу. Після закінчення обробки ретельно промити та висушити оброблену ділянку. 
 
Попередження 

Речовини, що входять до складу плями, можливо, вже пошкодили тканину та її забарвлення. Однак 
такі пошкодження часто стають видимими тільки після видалення самої плями. Щоб уникнути 
можливих вимог компенсації, клієнтів слід попередити про ризики та отримати від них попередню 
згоду. 
 
УПАКОВКА І ЗБЕРІГАННЯ 
Пластикові пляшки 0,5 л та каністри 5 л. 
Гарантійний термін зберігання в оригінальній упаковці становить 24 місяці. 


