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FLÄCKBORTTAGNING: Handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel.
FLÄCKBORTTAGNING: Prova försiktigt med alifatnafta eller lacknafta på fläckar som inte går bort med Delfin Allrent. Rostfläckar
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