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Vlek en Weg
 

Vlekkenverwijderaar voor  

synthetische tapijt. 

 

 
Dr. Schutz beschikt over kwalitatief hoogwaardige reinigings- en verzorgingsmiddelen en bijbehorende 

systemen. Onze producten zijn uitermate geschikt voor vloeren zoals PVC, linoleum, tapijt, laminaat 
en parket.  Zowel voor de vakman als ook voor de eindverbruiker.

 
 

Gebruiksaanwijzing: 

 

Vochtige plaatsen met vuil- en vochtopnemende doek 
afnemen, los vuil opzuigen. Vlek en Weg op een 

vuilopnemende en niet-pluizende doek sprayen. De vlek 
oplossen door met de doek van buiten naar binnen te vegen. 

Opgelost vuil met een droog deel van de doek opnemen. Bij 

hardnekkige vlekken deze behandeling herhalen. Tot slot met 
schoon water nabehandelen en droog wrijven. Bij stoffering 

e.d. eventueel een droge doek gebruiken om het resterende 
vocht op te nemen. Gecoate elastische vloeren met een 

voorgeschreven onderhoudsmiddel nabehandelen. 
 

Tip: 

Zeer hardnekkige vlekken (rode wijn, thee, etc.) na 
bovengenoemde behandeling kort met Vlek en Weg insprayen 

en de vlekverwijderaar met wat water enige tijd laten 
inwerken. 

 

Verpakking en artikelnummer: 
- Doos met 6 flacons van 400 ml, art. nr. 20-2070 

- Doos met 12 flacons van 100 ml, art. nr. 20-2080 
 

 

   
 

 
 

 

 
 

Productomschrijving 

 
Verwijdert wateroplosbare en niet-

wateroplosbare vlekken uit tapijt. 
Verwijdert kauwgom, strepen van 

schoenzolen, pennenstrepen etc. van 

elastische vloeren, laminaat en 
waterbestendige oppervlakken. 

  
pH-waarde: 2,5 

 
 Let op: Test voor gebruik Vlek en Weg op 

een onopvallende plaats op kleurechtheid 

en materiaalbestendigheid. Op gevoelige 
oppervlakken een lange inwerktijd 

vermijden. De werking van Vlek en Weg op 
vlekken welke het gevolg zijn van een 

kleurreactie kan beperkt zijn. Spuitnevel 

niet inademen. Op een gevoelige of droge 
huid kan, in een enkel geval, bij een langer 

contact met Vlek en Weg een 
voorbijgaande witte verkleuring optreden. 

Eventueel rubber handschoenen dragen. 

  


