CITRA CLEAN CONCENTRATE - ΣΙΤΡΑ ΚΛΙΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ
ΞΕΦΛΟΥΔΙΖΕΙ ΤΗ ΒΡΩΜΙΑ –ΦΥΣΙΚΑ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΞΕΛΕΚΙΑΣΤΙΚΟ
Βιοδιασπάσιμο, οικονομικό, γρήγορης επίδρασης
Το CITRA CLEAN αποτελεί το πιο ευέλικτο καθαριστικό που υπάρχει.
Για να καθαρίσουμε χαλιά ή να πλύνουμε σκληρά δάπεδα από μωσαϊκό και βαμμένες επιφάνειες, για να
καθαρίσουμε χώρους κουζίνας, μηχανήματα και μηχανές.
Το CITRA CLEAN μας εφοδιάζει με την καθαριστική δύναμη που χρειαζόμαστε καθημερινά στις συνηθισμένες
μας δουλειές. ΚΑΙ επί πλέον το CITRA CLEAN θ αφαιρέσει για μας τσίχλες, στρώματα παρκετίνης,
καρβουνιάσματα φαγητού, πίσσες, λάδια, λίπη, μαρκαδόρους, μελάνια ακόμα και ορισμένα χρώματα
γκράφιτι.
Το CITRA CLEAN CONCENTRATE είναι πολύ απλό στην χρήση του.
Για δύσκολες δουλειές χρησιμοποιείται ατόφιο ή διαλυμένο με λίγο ζεστό ή κρύο νερό και για γενικό
καθάρισμα και συντήρηση, απλά διαλυμένο με περισσότερο νερό.
Η δύναμη και η ευελιξία αυτού του γενικής χρήσης καθαριστικού προέρχεται από τα φυσικά εκχυλίσματα
πορτοκαλιού από τα οποία παράγεται..
Το CITRA CLEAN CONCENTRATE δεν είναι βλαβερό σύμφωνα με το C.H.I.P. και ως εκ τούτου οι C.O.S.H.H.
έλεγχοι του είναι ελάχιστοι. Kαθώς λοιπόν το CITRA CLEAN CONCENTRATE είναι και φιλικό προς το περιβάλλον
μπορεί να συμβαδίζει και με τα πιο αυστηρά οικολογικά πρότυπα, γεγονός χρήσιμο, μια και σημαίνει ότι δεν
συνεισφέρει στη μόλυνση του πλανήτη μας. Μήπως ήρθε η ώρα ν΄ αρχίσετε κι’ εσείς να
ξεφλουδίζετε………. τη βρωμιά; Mε το CITRA-CLEAN φυσικά!
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
- Αφαίρεση πίσσας, μελανιού, βερνικιών, λίπους, λαδιού, κεριού και διαφόρων κολλητικών ουσιών από
σκληρές επιφάνειες περιλαμβανομένων τζαμιών, φορμάικας, κεραμικών, μωσαϊκού, των περισσοτέρων
μετάλλων, πλαστικού, GRP & καμβά.
- Καθάρισμα με ψέκασμα και γρήγορο σκούπισμα των ανθεκτικά βαμμένων επιφανειών.
- Καθάρισμα & ξελέκιασμα χαλιών-μοκετών- υφασμάτινες ταπετσαρίες επίπλων
- Αφαίρεση τσίχλας
- Σαν προξελεκιαστικό πριν από το πλύσιμο στο πλυντήριο για την αφαίρεση λαδιών & λίπους.
ΟΔΗΓΙΕΣ
Ανακινείστε καλά πριν από την χρησιμοποίηση.
Χρησιμοποιείται με βούρτσα, πέρασμα με πανί, ψέκασμα και εμβαπτισμό.
Για καθημερινό ελαφρύ καθάρισμα διάλυση μέχρι και 1 :100 με ζεστό ή κρύο νερό.
Για ατμοκαθαρισμό διάλυση από 1:15 μέχρι 1:75 ανάλογα με το λέρωμα.
Για γενικό καθάρισμα διάλυση μέχρι 1:40.
Για μελάνια - λίπη - λάδια διάλυση μέχρι 1:20.
Για αφαίρεση παρκετίνης ή κολλητικών ουσιών διάλυση μέχρι 1:10. Χρησιμοποιείστε το ατόφιο σε
πολυχρονισμένες καταστάσεις.
Για καθάρισμα ή προξελέκιασμα χαλιών διάλυση από 1:20 μέχρι 1:50 με μηχανή. Ή από 1:5 έως 1:10 με
το χέρι και σαν προξελεκιαστικό.
Στις υφασμάτινες επιφάνειες είναι καλλίτερα να ξεπλένετε μετά τη χρήση.
ΔΟΧΕΙΑ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΟΥ
Για εμβαπτισμό ατόφιο ή διαλυμένο μέχρι 1:20.
Σε παρατεταμένο εμβάπτισμα μπορεί να δείξει σημεία επηρεασμού σε
ορισμένα ευαίσθητα κράματα αλουμινίου. Ελέγξτε πριν το χρησιμοποιήσετε
σε αλουμίνιο
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