
OXY BOOST 
ΣΕ ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 

 
 Για την αφαίρεση επίμονων λεκέδων: Χυμοί, περιττώματα, κρασί, τσάι, καφές κλπ.  
 
Για τον καθαρισμό και επαναφορά της αρχικής φωτεινότητας: Σε λευκά και εκρού (ζαχαρί) χαλιά, κρόσσια χαλιών, 
δίκτυα (φιλέδες), ηλιοστόρ (περσίδες), φόδρες κουρτινών, υφασμάτινο τμήμα σφουγγαρίστρας,(σφουγγαρόπανο) 
καλύμματα επίπλων (ριχτάρια), κλπ.  

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  
Ελέγξτε τη σταθερότητα των χρωμάτων.  
Σε χαλιά – μοκέτες: Για ενίσχυση της φωτεινότητας του χρώματος και λεύκανση είτε προσθέστε 2 κουταλιές (50 ml) 
σε κάθε 10 λίτρα καθαριστικού διαλύματος ή για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα ψεκάστε διάλυμα μετά το 
καθάρισμα (αφήστε το για 30 λεπτά) πριν από το ξέπλυμα.  
 
 Ξελέκιασμα: Προσθέστε 2 κουταλιές (50 ml) σε κάθε 2 λίτρα νερού. Ποτίστε το λεκέ με το μείγμα χρησιμοποιώντας 
ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Αφήστε το 15 – 30 λεπτά πριν να το αφαιρέσετε με τους γνωστούς τρόπους. 
Ξεπλύνετε με νερό, επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί.  
 
 Προ-μούσκεμα: Πριν από το πλύσιμο μουσκέψτε σε ζεστό διάλυμα για 40 λεπτά ( καλύμματα σαλονιού, δίχτυα, 
σφουγγαρόπανα, ηλιοστόρ, ρούχα κλπ.)  
 
 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Ελέγχετε πάντοτε τη σταθερότητα των χρωμάτων. Μην το χρησιμοποιείτε 
ποτέ σε είδη που δεν πλένονται περιλαμβανομένου του μεταξιού, του δέρματος κλπ. Μερικοί λεκέδες μπορεί να 
χρειάζονται δυνατότερες διαλύσεις. Αρχίζετε όμως πάντοτε με τη συνιστώμενη δόση.  
 
 ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ: (Μικροβιολογική δραστηριότητα). Με την τοποθέτηση σε διάλυμα 20 γραμ. σε κάθε 2 
λίτρα νερού 35ο C επιτυγχάνεται μέσα σε 5-10 λεπτά η πλήρης καταστροφή των παρακάτω βακτηριδίων:  
Escerichia cali,  
Pseudomonas acrrugimosa,  
Streptococcus faecalis,  
Staphylococcus aureus,  
Klebsiella pneumonial.  
 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Πλύνετε καλά τα χέρια μετά από την χρήση. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
αντίδραση του δέρματος. Φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ρούχα και προστατευτική μάσκα . ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή επικοινωνήστε με γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ πλύνετε με άφθονο νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ξεπλύνετε 
αρκετές φορές με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε να 
ξεπλένετε. Εάν επιμένει ο ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε. 
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