
Geachte mevrouw, mijnheer,

Beste klant,

Wij willen u graag bedanken voor uw vertrouwen in ons PROTECTIONPLAN.

Het PROTECTIONPLAN heeft als doel u bij te staan om zo lang mogelijk te laten 
genieten van uw nieuwe zetel of bankstel.

Meer nog, het PROTECTIONPLAN zal u inzicht geven in het optimaal onderhouden 
van al uw interieurbekledingen, niet alleen zetels en bankstellen maar ook tapijten, 
overgordijnen, stores, muurbekleding, wandtapijten, lampenkappen enz.

Toch mooi meegenomen…

Waar we wel op willen wijzen is dat het PROTECTIONPLAN géén vrijgeleide is om 
uw materialen te verwaarlozen. Graag geef ik u een voorbeeld.

Stel, uw hondje doet een plasje op uw bankstel. U handelt onmiddellijk volgens ons 
bijgeleverd advies. De vlek vermindert maar is nog niet naar wens.. dan komen wij 
graag tot bij u om de vlek professioneel te behandelen. 

Daarentegen als uw hond, dag in dag uit op uw bankstel ligt, …

Dan spreken we niet meer over een ongelukje maar over vervuiling. Uw bankstel zal 
volledig moeten gereinigd worden. Een service die niet tot het PROTECTIONPLAN 
behoort.  

Succes!

Frank, Raf en Olivier De Vos
DFI vlekken experten

Vervolgens steeds onderstaande eenvoudige procedure volgen:
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Neem uw bidon en schudt hier enkele malen mee zodat de vloeistof zich goed mengt.  
Vul uw vernevelflesje met de reinigingsvloeistof.   
Neem uw witte handdoek zoals op de tekening en vernevel wat vloeistof op de prop.  
Wrijf zacht over de bevlekte zone tot er niets meer op de witte handdoek verschijnt.
(Als de stof in velours of fluweel is enkel in tegenrichting zeer zacht wrijven. Maximum 2 keer 
om te vermijden dat de stof te vochtig wordt!)

Omdat plaatselijke druk de stof kan beschadigen kan u best over een volledige zone 
wrijven, bijvoorbeeld op een volledige zitplaats of een volledige leuning!

Enkele dagen laten drogen en eventueel de laatste procedure herhalen. 
  

Is de vlek nog steeds zichtbaar?

Geen nood, uw behandeling heeft de kans op succes via onze vlekken expert 
aanzienlijk verhoogt! 

Bel ons voor een afspraak: 
0473 97 60 73

of mail ons, graag met een foto van het reeds bekomen resultaat: 
safeclean@telenet.be   

DFI
EXCELLENCE IN SERVICE



1.  Maak uw reinigingsvloeistof op voorhand klaar:

 ●  Voorzie een bidon (3 liter) of twee flessen van 1,5 liter
 ●  Kleef de stikkers op uw bidon of op de flessen
 ●  Vul vervolgens een emmer met 3 liter warm water
 ●  Voeg het product Tapinex A+B toe en roer zorgvuldig (beide zakjes)
 ●  Vul een bidon of de flessen met de aangemaakte reinigingsoplossing
 ●  Zet ze de reinigingsoplossing veilig bij uw kuisproducten
 ●  Was enkele malen de bijgeleverde handdoek op 90 graden in uw wasmachine

2.  Op voorhand een testje doen om de methode zelf te ervaren is zeer nuttig:

 ●  Test bijvoorbeeld een met stof beklede stoel
 ●  Vul het witte spuit flesje met de aangemaakte reinigingsvloeistof
     (zet op vernevelstand)
 ●  Neem uw handdoek en maak een prop
 ●  Vernevel wat reinigingsvloeistof op de prop 
 ●  Wrijf over de ganse zit van de stoel.
 ●  Herhaal tot er geen vuil meer op de witte doek komt. (max. 5 maal wrijven)
 ●  Laten drogen en eventueel herhalen na enkele dagen.

U bent nu zeer goed gewapend om perfect te handelen na morsen!
Maar voorkomen blijft beter dan genezen…

Een gewone vloeistof zoals:
water, koffie, wijn, ...

Opdeppen met keukenrol (1)

Een stroperige vloeistof zoals:
yoghurt, mayonaise, saus, ...

Afschrapen met soeplepel (1’)

Hou rekening met ons belangrijk advies: Oei, gemorst op mijn zetel... wat nu?

Best vooraf, waarom niet nu     , onderstaande adviezen zelf 
praktisch uitvoeren zodat u optimaal voorbereid bent na morsen!

Volg onderstaande instructies en handel snel!

Zo zorgvuldig mogelijk zonder de vlek te vergroten!
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