
CSI Urine spray kat 
 
BEVAT 
- <5% Niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen 
- Enzymen 
- Parfums 
 
ALGEMENE ZAKEN 

- Valt urinegeur van dieren aan op moleculair niveau. 
- Verwijdert urine vlekken van dieren – zelfs oude en hardnekkige vlekken. 
- Werkt bij het stoppen van terugkerend gebruik van oude plekken en geuren. 
- Unieke mix van natuurlijke enzymen: geen schadelijke stoffen. 
- Veilig voor alle dieren en hun baasjes  

 
TE GEBRUIKEN OP ALLE WATERAFSTOTENDE OPPERVLAKTEN 

- Tapijten 
- Stoffering 
- Vloeren 
- Kattenmand 
- Kattenbak  

 
INSTRUCTIES 

1. Controleer eerst op kleurvastheid op een onopvallende plaats van het betreffende oppervlak. 
2. Verwijder eerst de urine, ontlasting of braaksel met keukenpapier. 
3. Bedrenk de vervuilde plekken met CSI URINE® en overlap de randen van de plek. 

Urinevlekken worden 2 tot 4 keer zo groot als gewone vloeistof en trekken zelfs in de 
onderlaag. 

4. Niet schrobben. Niet gebruiken met andere reinigingsmiddelen. Laten opdrogen. Dit kan tot 24 
– 48 uur duren. 

5. Als het geheel droog is, eventuele restanten opzuigen met een stofzuiger.  
6. Herhaal de toepassing zo nodig om oude urinegeuren en vlekken af te breken. 
7. Was je handen grondig na het gebruik van dit product. 
 

INSTRUCTIE BIJ TAPIJT / STOFFEN 
- Gebruik geen shampoo of stoom-cleaner op het door urine vervuilde tapijt of stuk stof totdat 

geur en vlekken zijn verwijderd met CSI URINE®.  
 
LET OP! 
Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of kleding vermijden.  
 
BIJ CONTACT MET DE HUID 
Voorzichtig wassen met veel water en zeep. 
 
BIJ CONTACT MET DE OGEN 
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien 
mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 
 
BEWAARINSTRUCTIES 
Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.  
 
FABRIKANT 
Doogie Stuff Ltd. UK.‘CSI Urine’ & ‘Forensically Clean’ zijn handelsmerken. 
 
DISTRIBUTEUR Emax 


