XOLA CLEAN CONCETRATE
ΖΟΛΑ ΚΛΙΝ ΚΟΝΣΕΤΡΕΪΤ
ΖΟΛΑ ΣΥΜΠΗΚΝΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Άψογα και άκοπα αποτελέσματα. Εξαιρετικής ικανότητας γενικής χρήσης καθαριστικό για σκληρές
επιφάνειες που αφήνει ένα ομοιόμορφο τελείωμα. Ένα πραγματικά αποτελεσματικό καθαριστικό που
επιτυγχάνει γρήγορη αφαίρεση του ρύπου με λιγότερη προσπάθεια απ’ ότι τα γνωστά γενικής χρήσης
καθαριστικά. Κατασκευασμένο για πολύ μεγάλες απαιτήσεις και σχεδιασμένο έτσι ώστε να είναι
αποτελεσματικό για όλες τις σκληρές και μεγάλες επιφάνειες. Το XOLA CLEAN διασπάει απίθανα γρήγορα
την βρωμιά και αφήνει τις επιφάνειες λαμπερές και καθαρές. Η μεγάλη γκάμα χημικών που περιλαμβάνει
στην σύνθεσή του, επιτρέπει στο XOLACLEAN να λύνει με μεγάλη επιτυχία πολλά και διάφορα
προβλήματα καθαρισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοίχους, πατώματα, βαμμένες επιφάνειες,
νιπτήρες, εξοπλισμού κουζίνας, ανοξείδωτες επιφάνειες, αλουμινένιες, φωτιστικά, ψυγεία, παράθυρα,
καθρέφτες, αυτοκίνητα, χαλιά και ταπετσαρίες περιλαμβανομένων αυτών των επίπλων.
Οδηγίες Χρήσης :
Γενικό καθάρισμα:
Επιβαρυμένη βρωμιά:
Ξελέκιασμα χαλιού:
Καθάρισα χαλιών (μοκετών):

1 μέρος με 50 μέρη νερού
1 »
με 10 »
»
1 »
με 20 »
»
1 »
με 50 »
»

Για το ξελέκιασμα χαλιών το έτοιμο προς χρήση XOLAXCLEAN είναι ιδανικό. Ιδιαίτερα μέτρα πρέπει να
παίρνονται πριν από το καθάρισμα ενός χαλιού ή μίας υφασμάτινης ταπετσαρίας. Η ποιότητα των
χρωμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε μερικά χαλιά και υφάσματα ποικίλουν και δεν είναι πάντοτε
σταθερά. Γι’ αυτό πρέπει να γίνεται μια δοκιμή σε μία μικρή περιοχή του χαλιού χρησιμοποιώντας την
διάλυση του καθαριστικού ώστε να ελέγχεται ότι δεν θα αλλάξει η εμφάνιση του χαλιού.
Πάντοτε να χρησιμοποιείτε την σωστή δοσολογία.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Περιλαμβάνει ισοπροπανόλη, είναι μέτρια αλκαλικό. Διατηρείται το μακριά από παιδιά. Απαγορεύεται η
επαφή με την επιδερμίδα και τα μάτια. Κατά την διάρκεια της χρησιμοποίησης, μην τρώτε, μην πίνετε η
καπνίζετε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετέ τα άμεσα με άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική
συμβουλή. Εάν το καταπιείτε αναζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε του δοχείο είτε την ετικέτα του.
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