Voordat u embleemremover gaat gebruiken
Lees a.u.b. eerst de instructies hoe u dit veilig doet

Handleiding “stap voor stap”
Voordat u de embleemremover gaat gebruiken, test eerst of de stof hiervoor geschikt is
omdat het product bepaalde vezels aan kan tasten.

HEAT SEAL EMBLEMEN
Schudden

Spuiten

Wachten

Verwijderen

Schud de spuitbus
voor gebruik

Aan de achterkant
van het embleem

3-4 seconden

Verwijder het embleem
door de rand los te trekken

Spuit de embleem remover op de achterkant van het embleem door het kledingstuk.
Laat het 3-4 seconden inwerken en verwijder het embleem door het bij de rand los te trekken.

TRANSFERS
Schudden

Spuiten

Wachten

Verwijderen

Aan de achterkant van de
transfer
Of indien dit niet mogelijk
is, direct op de transfer

5 seconden

Schud de spuitbus
voor gebruik

Verwijder de resten
van de transfer van de stof

Of tot 30 seconden als het
in moet inwerken

Om transfers te verwijderen: spuit de embleemremover op de achterkant van het kledingstuk, als dit niet werkt
omdat de stof te dik is, spuit direct op de transfer en laat het goed inwerken, verwijder daarna het logo.
Om sommige transfers te verwijderen, kan het nodig zijn om er eerst een Heatseal embleem overheen te sealen.
Daarna de achterkant van het kledingstuk in te spuiten en vervolgens het embleem met de transfer te
verwijderen.

Deze Handleiding “stap voor stap” is de standaard aanbeveling voor het verwijderen van het product.
Er zijn echter veel verschillende factoren die kunnen variëren om tot een goed resultaat te komen.
Het resultaat is zeer afhankelijk van het type product, de kwaliteit van de lijm, de druk die gebruikt is bij het
aanbrengen en het soort stof. (dikte en behandeling)

Het product is zeer brandbaar. Dampen kunnen een explosief mengsel met lucht vormen. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Houders kunnen heftig
barsten of exploderen bij verhitting, als gevolg van overmatige druk. Vermijd ontstekingsbronnen. Niet roken, in de buurt van vonken, vuur of andere
ontstekingsbronnen tijdens gebruik. Zorg voor voldoende ventilatie. Bij morsen/lekkage laten absorberen in vermiculiet, droog zand of aarde en in een container
plaatsen. Blijf uit de buurt van hitte, vonken en open vuur. Lees en volg de aanbevelingen van de fabrikant. Wanneer er wordt gespoten op een open vuur of gloeiend
materiaal kunnen de spuitbusdampen tot ontbranding worden gebracht. Gebruik geschikte ademhalingsbescherming als er onvoldoende ventilatie is. Beschermen
tegen bevriezing en direct zonlicht. Bewaar op een droge plaats. Draag geschikte persoonlijke beschermmiddelen voor langdurige blootstelling aan en/of hoge
concentraties van dampen, spray of nevel. Draag een bril die voldoet aan de veiligheidsnorm, het risico bestaat dat het product in contact met de ogen zou kunnen
komen. Dampen in hoge concentraties werken verdovend. Dampen kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken. Er kunnen ernstige
oogirritaties ontstaan als het niet wordt gebruikt als aanbevolen. Onmiddellijk wassen met water en zeep, indien het product in aanraking komt met de huid. Niet
eten, drinken of roken bij het gebruik van dit product. Houders moeten goed leeg gemaakt worden voordat ze weggegooid worden vanwege het explosiegevaar.
Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.

