
IMAGE Coffee Breaker 

 
Artikelnummer : 59981000 
Verpakking : 6 kits (1 kit = 6 eenheden)  

 
Productomschrijving 
 

Coffee Breaker is een tweedelig systeem dat, indien gemengd en gebruikt volgens de aanwijzingen, 
lastige koffievlekken verwijdert. Coffee Breaker is zacht voor tapijt, maar hard voor vlekken en 
verwijdert niet alleen koffie maar ook cola, wijn, vruchtensap, thee en andere hardnekkige vlekken.  
De droge kristallen van Coffee Breaker bevatten geen zware metalen, koolwaterstofoplosmiddelen of 
andere toxische materialen.  
De zeer krachtige formule is ontworpen voor professioneel gebruik. Coffee Breaker droogt snel en er 
komt geen stofzuiger aan te pas. Het is niet brandbaar, reukloos en laat opgedroogd geen 
poederrestanten achter. Coffee Breaker werkt op alle gangbare soorten tapijt. 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
1. Lees het veiligheidsinformatieblad van dit product voor u het gebruikt. 
 
2. Knip van het zakje deel 1 open en leeg het in de sproeiflacon. Doe dit vervolgens ook met deel 2. 
 
3.Vul de flacon tot aan de vulstreep met kraanwater, sluit af met de spraydop en schud een minuut 
lang zodat de Coffee Breaker kristallen oplossen. 
 
4. Test de oplossing op een onopvallend stuk tapijt om te controleren of de kleur niet verdwijnt en of er 
geen andere schade ontstaat. Coffee Breaker kan veilig gebruikt worden op alle moderne nylon 
tapijten van hoge kwaliteit. 
 
5. Doordrenk het vervuilde gebied en laat op natuurlijke wijze drogen (minimaal 12 uur). Zorg dat er 
geen verkeer plaatsvindt op het behandelde stuk tot het droog is.  
Coffee Breaker werkt langzaam dus u moet geduld hebben en wachten tot het helemaal droog is. 
De vlekken worden lichter of verdwijnen en er blijven geen restanten achter. 
 
6. Herhaal stap 5 indien nodig bij zwaar vervuilde stukken. 
 
7. Meng en  gebruik alleen de noodzakelijke hoeveelheid Coffee Breaker oplossing. De oplossing 
verliest zijn werking na ongeveer 6 dagen. 
 
 
 

 

 
 
 
 
Veiligheid, opslag en hanteren 
 
Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet inwendig gebruiken. Koel en droog bewaren (opslaan in de 
originele verpakking op of onder 23 graden Celsius). Vermijd contact met metalen, andere organische 
materialen, alkali’s en andere chemicaliën. Bovenmatige blootstelling kan irritatie van de ogen en de 
huid veroorzaken, dampen kunnen de luchtwegen irriteren. Astma en andere aandoeningen van de 
luchtwegen kunnen worden verergerd door blootstelling voor verdamping. Als een aanzienlijke 
hoeveelheid materiaal vrijkomt of wordt gemorst, neem vloeistoffen dan op met klei of een 
olieabsorberend materiaal en verzamel niet-opgelost poeder door oppervlakken af te nemen met een 
met water bevochtigde doek of spons. Spoel alle oppervlakken goed af met water en spoel verzameld 
materiaal met grote hoeveelheden water de afvoer in naar het riool of naar een septisch systeem. 
 



Aanbevelingen betreffende afvalverwijdering 
 
Coffee Breaker is een tweedelig systeem dat na mengen met water op een relatief korte termijn begint 
te degraderen. Degradatie begint bij het mengen en is bij kamertemperatuur binnen 6 dagen 
compleet. 
 
Na een minimale periode van 24 uur, na het mengen, kunnen oplossingen van Deel 1 en 2 worden 
verwijderd door ze met grote hoeveelheden water via de afvoer weg te spoelen naar het riool of een 
septisch systeem. Aangezien Coffee Breaker geen zware metalen, koolwaterstofoplosmiddelen of 
andere toxische materialen bevat, wordt deze vorm van verwijdering beschouwd als veilig en 
ecologisch verantwoord; u dient echter navraag te doen bij vertegenwoordigers van de lokale overheid 
om u ervan te verzekeren dat u voldoet aan alle regelgeving. 
 
Waarschuwing: de hierin genoemde informatie en verklaringen worden beschouwd als zijnde 
betrouwbaar, maar mogen niet worden opgevat als een garantie of voorstelling van zaken waarvoor 
IMAGE Nederland wettelijke aansprakelijkheid aanvaardt. Gebruikers dienen voldoende controle en 
tests uit te voeren om de geschiktheid te bepalen voor hun eigen doeleinden van alle informatie en 
producten waarnaar hierin verwezen wordt. Er wordt geen enkele vorm van garantie gegeven voor de 
geschiktheid voor een bepaald doel. 
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