MICRO CLEAN - ΜΑΪΚΡΟ ΚΛΙΝ
Αφαιρεί λεκέδες και δυσοσμίες με φυσικό τρόπο. Συμπυκνωμένο μείγμα απορρυπαντικών και φυσικών
μικροοργανισμών οι οποίοι αφομοιώνουν τους λεκέδες από οργανικές ουσίες που δεν μπορούν να
καταπολεμήσουν τα παραδοσιακά καθαριστικά.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση λεκέδων και την εξάλειψη δυσάρεστων οσμών που
προκαλούνται από τα ούρα, την αποσύνθεση προϊόντων γάλακτος, τα λερώματα των μωρών και των
οικιακών ζώων, τους χυμούς φρούτων, τα λίπη και τα λάδια του μαγειρέματος, τα κρασιά και τα
περισσότερα από τα μη αλκοολούχα ποτά.
Ενεργοποιείται απλά με την διάλυσή του σε νερό και πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα στις επόμενες 34 ώρες. Το περίσσευμα του διαλύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό νιπτήρων,
ουροδοχείων και τουαλετών.
ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. Δεν είναι αποσμητικό χώρου. Στις
λερωμένες επιφάνειες χρειάζεται πλήρης διείσδυση του διαλύματος. Κοιτάξτε τις οδηγίες.
Ελέγξτε σε μικρές αθέατες επιφάνειες του χαλιού και των υφασμάτων πριν από την χρησιμοποίηση για
την σταθερότητα των χρωμάτων.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ανακινείστε καλά πριν από την χρησιμοποίηση.
Για λερωμένες επιφάνειες γενικά.
Διαλύστε 1 προς 1 με χλιαρό νερό και περάστε τις λερωμένες περιοχές ιδιαίτερα τα χαλιά και τα
υφάσματα με μια βούρτσα ή ένα σφουγγάρι. Μην ξεπλένετε. Αφήστε το να στεγνώσει σιγά-σιγά.
Διαλύστε μέχρι 1 προς 20 για να συντηρήσετε καθαρά, με ευχάριστη μυρωδιά τα πατώματα γύρω από
τις τουαλέτες, τα ουροδοχεία και τις ντουζιέρες. Χρησιμοποιείστε το σύμφωνα με τις οδηγίες για να
αφαιρέσετε μαυρίλες από μούχλα, λίπη, ούρα κ.λ.π. από επιφάνειες με πλακάκια, τοίχους και
πατώματα.
Για χώρους κουζίνας.
Ρίξτε μικρή ποσότητα ατόφιου υλικού κατ’ ευθείαν μέσα στους νιπτήρες και σιφόνια για να
καταπολεμήσετε τις δυσοσμίες και τα βουλώματα. Αφήστε να ενεργήσει όλη την νύκτα και ξεπλύνετε
με χλιαρό νερό το επόμενο πρωϊ.
Διατηρείτε τους λιποσυλλέκτες και τις σωληνώσεις της κουζίνας καθαρούς χρησιμοποιώντας μια
αναλογία ενός κυβικού χιλιοστού ανά γεύμα ήτοι 50 κυβ. χιλιοστά ανά 50 γεύματα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Λεκέδες από τσάϊ ή καφέ μπορεί να είναι μόνιμοι αν και μπορούν να μειωθούν με την εφαρμογή.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Διατηρείτε το μακριά από τα παιδιά. Εάν έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο
καθαρό νερό. Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε άμεσα ιατρική βοήθεια και δείξτε αυτό το δοχείο ή την
ετικέτα του.
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