
  
James STAINWONDER (100 ml) 
SVARBU: Prieš naudodami priemonę išmėginkite nepastebimoje dangos vietoje, kad įsitikintumėte, kad nekinta dangos spalva ir išvaizda. 
Paskirtis Savybės Naudojimo būdas Svarbu Dozavimas 
Kasdienis dėmių valymas iš tekstilinės 
grindų dangos ir baldų audinių 
 
Dėmės: kava, arbata, vaisiai, raudonas 
vynas, kraujas, cola, limonadas, 
likeris, pomidorų padažas, džemas, 
žolė, šlapimas, pieno produktai, 
vandens ir padažų dėmės 
 
Oksidacijos paveiktos dėmės 
 
Įsisenėję nešvarumai ir naudotų 
valymo priemonių likučiai 
 
 
 

Galima naudoti dangos naudojimo 
metu 
 
Nežymiai dažo odą 
 
Nepalieka likučių valytame paviršiuje, 
todėl nesąlygoja pakartotinio tepimosi 
 
Ph 6 
 
Biologiškai suyra 

Teršalus surinkite šaukštu. 
Naudoti ant išdžiūvusios dėmės. 
Buteliuką laikykite apverstą ir neskiesta priemone 
sutepkite sausą dėmę, kad priemonė padengtų visą dėmę. 
Priemonė išliks aktyvi ~12 valandų. 
Valymo priemone suteptą dėmę palikite visiškai išdžiūti; 
esant reikalui – procesą pakartokite. 
 
Tinka ir vilnai. Valant vilną, iš karto, kai tik dėmė išnyks, 
uždenkite ją drėgna balta medvilnine šluoste ir palikite 
šluostę, kol ši visiškai išdžiūs. 
 
Valydami baldų audinius priemone sutepkite dėmę ir 
sausą medvilninę šluostę. Šluoste pridenkite dėmę. Tai 
neleis susiformuoti vandens ženklams ant audinio po 
valymo. 

Prieš naudodami priemonę 
išmėginkite nepastebimoje dangos 
vietoje, kad įsitikintumėte, kad 
nekinta dangos spalva ir išvaizda. 
Testuodami – sutepkite priemone, 
leiskite išdžiūti ir įvertinkite ar 
nepakito išvaizda. 
 
Jei dėmės kilmė nežinoma, prieš 
naudodami James Stainwonder, 
pirma dėmę apdorokite su James 
Stainspray. 

Naudoti 
neskiestą 

 
 
 
James STAINSPRAY (50 ml) 
SVARBU: Prieš naudodami priemonę išmėginkite nepastebimoje dangos vietoje, kad įsitikintumėte, kad nekinta dangos spalva ir išvaizda. 
Paskirtis Savybės Naudojimo būdas Svarbu Dozavimas 
Kasdienis dėmių valymas iš tekstilinės 
grindų  dangos ir baldų audinių 
 
Dėmės: riebalai, kramtoma guma, 
sakai, derva, klijai, dažai 
 
Sunkiai pašalinamos dėmės: 
flomasteris, alyva, batų tepalas, 
poliravimo vaškas, rašalas 

Galima naudoti dangos naudojimo 
metu 
 
Nepalieka likučių valytame paviršiuje, 
todėl nesąlygoja pakartotinio tepimosi 
 

Leiskite dėmei išdžiūti. 
 
Klijų, dažų, sakų, kramtomos gumos dėmės: 
Trumpai nupurkškite virš ir po kramtomos gumos, klijų, 
sakų ar dažų dėme. 
Palikite 5 min kol įsigers į dėmę. 
Atkibusius teršalus pašalinkite šaukštu. 
Esant reikalui pakartokite procedūrą: James Stainspray 
priemone supurkškite baltą medvilninę šluostę ir švelniais 
braukiančiais mostais pašalinkite teršalų likučius. 
 
 
Flomasterio, batų tepalo, alyvos, poliravimo vaško, rašalo 
dėmės valykite James Stainspray purkšdami tiesiai ant 
baltos medvilninės šluostės. 
Supurkšta šluoste plačiais mostais valykite dėmę, kol ji 
išnyks. 
Jei dėmė neišsivalė – purkškite tiesiogiai ant dangos ar 
audinio ir vėl valykite šluoste. 

Prieš naudodami priemonę 
išmėginkite nepastebimoje dangos 
vietoje, kad įsitikintumėte, kad 
nekinta dangos spalva ir išvaizda. 
Testuodami – sutepkite priemone, 
leiskite išdžiūti ir įvertinkite ar 
nepakito išvaizda. 
 
 
Jei dėmės kilmė nežinoma, pirma 
dėmę apdorokite James Stainspray, 
po to esant reikalui valykite su 
James Stainwonder 

Naudoti 
neskiestą 



  
James WATER (100 ml) 
SVARBU: Prieš naudodami priemonę išmėginkite nepastebimoje dangos vietoje, kad įsitikintumėte, kad nekinta dangos spalva ir išvaizda. 
Paskirtis Savybės Naudojimo būdas Svarbu Dozavimas 
Tekstilinės grindų dangos ir baldų 
audinių valymui ir atnaujinimui 
 
Besiformuojančių vaikščiojimo žymių 
pašalinimui 
 
Kūno riebalų pašalinimui nuo baldų 
ranktūrių ir atkalčių 
 
Naminių gyvūnų guolių valymui 
 
Automobilinių dangų valymui 

Galima naudoti dangos naudojimo 
metu. 
Tinka visoms tekstilinėms grindų 
dangoms ir baldų audiniams. 
 
Malonaus kvapo. 
Nepalieka likučių valytame paviršiuje, 
todėl nesąlygoja pakartotinio tepimosi 
 
pH 7,3 
 
Biologiškai suyra. 

Pirmiausiai valomą tekstilę gerai išsiurbkite dulkių 
siurbliu su šepetiniu antgaliu. 
 
Papurkškite James Water ant baltos medvilninės 
šluostės ir valykite paviršių plačiais mostais. Esant 
reikalui – pakartokite. 

Prieš naudodami priemonę 
išmėginkite nepastebimoje dangos 
vietoje, kad įsitikintumėte, kad 
nekinta dangos spalva ir išvaizda. 
Testuodami – sutepkite priemone, 
leiskite išdžiūti ir įvertinkite ar 
nepakito išvaizda. 
 

Naudoti 
neskiestą 

 
 
Reguliarus tekstilės valymas ilgina tekstilės naudojimo laiką. 
SVARBU: Prieš naudodami priemonę išmėginkite nepastebimoje dangos vietoje, kad įsitikintumėte, kad nekinta dangos spalva ir išvaizda. 
Dėmė  ŠVIEŽIŲ DĖMIŲ VALYMAS SENŲ DĖMIŲ VALYMAS 
  Daugumą šviežių dėmių galima išvalyti vandeniu! 

Ženklo ≈ paaiškinimas: 
Pirmiausiai šaukštu ar buka mentele kuo kruopščiau pašalinkite sausą purvą. 
Tada: 
Nedelsdami dėmę uždenkite drėgna, balta medvilnine šluoste ir palikite ją tol, 
kol šluostė visiškai išdžiūs. (Šluostės sudrėkinimui – sušlapinkite ją po šalto 
vandens srove ir nugręžkite). Kol šluostė džiūs - nenuiminėkite jos nuo dėmės, 
nekilnokite. Jei šluostė persigertų nešvarumų – pakeiskite ją nauja, kol ji 
nebeįgers daugiau nešvarumų. Tada vėl palikite šluostę ant dėmės, kol šluostė 
visiškai išdžiūs. 
 
Jei po valymo dėmė vis tiek matoma, palikite dėmę visiškai  išdžiūti ir tada ją 
apdorokite, remdamiesi Sunkių dėmių valymo instrukcija. 
Ženklai:  

≈ Nedelsdami valykite vandeniu (žr. instrukciją aukščiau) 

□ Valykite James Stainwonder (žr. senų dėmių valymo instrukciją) 

○ – Valykite James Stainspray supurkšta šluoste (žr. senų dėmių valymo 
instrukciją) 

∆ - Nedelsdami valykite James Stainspray (žr. senų dėmių valymo instrukciją) 

◊ - Valykite James Water (žr. senų dėmių valymo instrukciją) 

98% visų senų dėmių galima išvalyti pagal šias instrukcijas. 
Ženklų paaiškinimas: 

□ Leiskite paviršiui su dėme visiškai išdžiūti. James Stainwonder buteliuką 
laikykite apverstą ir neskiesta priemone sutepkite sausą dėmę, kad priemonė 
padengtų visą dėmę. Priemonė išliks aktyvi ~12 valandų. Valymo priemone 
suteptą dėmę palikite visiškai išdžiūti; esant reikalui – procesą pakartokite. 
VILNAI: iš karto, kai tik dėmė išnyks, uždenkite ją drėgna balta medvilnine 
šluoste ir palikite šluostę, kol ši visiškai išdžiūs. 
Baldų audiniams: Valydami baldų audinius priemone sutepkite dėmę ir sausą 
medvilninę šluostę, šluoste pridenkite dėmę. Tai neleis susiformuoti vandens 
ženklams ant audinio po valymo. 

◊ - Kruopščiai išsiurbkite dangą ar baldų audinį dulkių siurbliu. Tada su 
James Water supurkškite sausą baltą medvilninę šluostę  ir švelniai, plačiais 
braukiamais mostais valykite švarinimą vietą. 

∆ - Užpurkškite James Stainspray ant ir, jei įmanoma, po dėme. Palikite 
įsigerti 5 minutes. Tada naudodami šaukštą surinkite atsilaisvinusius teršalus. 
Supurkškite su James Stainspray sausą baltą medvilninį audinį ir plačiais 
braukiamais mostais valykite dėmę. Esant reikalui procesą pakartokite. 

○ – Supurkškite su James Stainspray sausą baltą medvilninį audinį. Plačiais 
braukiamais mostais valykite dėmę. Jei dėmė nevisiškai išsivalė, priemonę 
purkškite tiesiai ant dangos ar baldų audinio ir vėl valykite. 



  
Dėmė  ŠVIEŽIŲ DĖMIŲ VALYMAS SENŲ DĖMIŲ VALYMAS 

Gaivieji gėrimai, 
vaisių sultys ≈ □ 
Kava, kakava, 
arbata ≈ □ 

Gėrimai 

Vynas, likeriai, 
raudonas vynas, 
degtinė 

≈ □ 

Sirupas, džemas, 
cukrus ≈ □ 
Sviestas, riebalai, 
riebus maistas ○ ○ 
Šokoladas, 
konditerija ≈ Pirmiausiai – ○,    po to - □ 

Vaisiai, daržovės ≈ □ 
Kramtomoji guma ∆ ∆ 
Pomidorų padažas, 
garstyčios ≈ □ 
Aliejai, majonezas ○ ○ 
Sriuba, padažas, 
sultinys ○ Pirmiausiai – ○,    po to - □ 

Ledai ≈ □ 

Maistas 

Pieno produktai, 
kiaušiniai ≈ □ 
Kremas, tepalas, 
aliejus ○ ○ 
Lūpų dažai, nagų 
lakas ○ ○ 

Kosmetika 

Dangų pasta ≈ □ 
Rašalas, pieštukas, 
flomasteris, 
tušinukas 

○ ○ 

Dažai (akriliniai, 
lakas) ○ ○ 
Kreida, spalvotos 
kreidelės, vaškinės 
kreidelės 

○ ○ 

Rankdarbių 
priemonės 

Klijai, lateksas ∆ 
 

∆ 



  
Dėmė  ŠVIEŽIŲ DĖMIŲ VALYMAS SENŲ DĖMIŲ VALYMAS 

Aliejus, alyva, 
tepalas ○ Sudrėkinkite suteptą vietą vandeniu, ant dėmės uždėkite baltą 

medvilninę šluostę ir per ją pašildykite plaukų džiovintuvu 

○ 
Žvakės vaškas Sudrėkinkite suteptą vietą vandeniu, ant dėmės uždėkite baltą medvilninę 

šluostę ir per ją pašildykite plaukų džiovintuvu ○ 
Bičių vaškas ○ ○ 

Riebalai ir 
aliejai 

Batų tepalas ○ ○ 
Šlapimas, išmatos ≈ □ 
Kraujas ≈ □ 
Riebalai (odos, 
plaukų) ◊ ◊ 

Kūno 
skysčiai 
(taip pat ir 
gyvūnų) 

Vėmalai ≈ □ 
Asfaltas, bitumas ○ ○ 
Žolė, lapai ≈ □ 
Tinkas, gipsas, 
cementas, 
skiedinys 

≈ □ 

Purvas 
Leiskite išdžiūti, tada nusiurbkite dulkių siurbliu, po to - ≈ ◊ 

Suodžiai, batų 
pėdsakai ○ ○ 
Rūdys □ □ 
Vanduo, vandens 
ženklai □ □ 
Muilas ≈ ◊ 
Nežinoma ≈ Pirmiausiai – ○,      po to - □ 

Įvairūs 

Žymės dėl 
vaikščiojimo ≈ ◊ 

 
 
 



  
 

JAMES STAINSPRAY JAMES STAINWONDER JAMES WATER 
H222 - Ypač degus aerozolis 
H229 – Slėginis indas, gali sprogti jei kaitinama. 
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą 
H336 - gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą 
 
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje 
P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/karštų paviršių/žiežirbų/atviros liepsnos. Nerūkyti. 
P251 - Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto 
P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio 
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones 
 
 
P304+P340 - KVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti 
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis 
 
P337+P313 - Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją 
 
P410+P412 - Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje 
 
P501 - Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) pavogingų/specialių atliekamų surinkimo punktą 
 
EUH-statements : EUH066 - Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą 
 

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje 
 
EUH 210 Saugos duomenų lapą galima gauti 
paprašius 

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje 
 
P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio 
 
 
EUH 210 Sudėtyje yra 5-chloro-2-methyl-4-isothiazoline-3-
one(MCI)(KathonCG)(26172-55-4).. Gali sukelti alerginę reakciją 
 
EUH 210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius 

 
James Mercuriusplein 1, 5971 LW Grubbenvorst – Nyderlandai 
Importuotojas: UAB „Dubingiai“ Savanorių pr. 366, 49362 Kaunas, LT, Tel. 37 314023 

 


