BLU – AWAY
Βιολογικό Καθαριστικό για τους χώρους του μπάνιου
Εξαλείφει τις οσμές από τα ούρα
Πολύ αποτελεσματικό κατά των μυρωδιών από τα ούρα. Εμποδίζει την δημιουργία πουρί από το ουρικό οξύ
τόσο μέσα και πάνω στους ουρητήρες όσο και στους τοίχους και το πάτωμα γύρω από αυτούς.
Το BLU-AWAY μπορεί είτε να τοποθετείται μέσα στο καζανάκι του νερού είτε να απλώνεται κατευθείαν πάνω
στις λερωμένες επιφάνειες, τόσο συχνά όσο χρειάζεται για να έχουμε καθαρούς και άοσμους τους χώρους του
μπάνιου.
Το BLU-AWAY εμπεριέχει προχωρημένη βιολογική τεχνολογία ώστε να διασπά επιτυχώς οργανικά παράγωγα
και ουρικά άλατα.
Το τακτικό καθάρισμα με το BLU-AWAY εξαλείφει αυτά τα κατάλοιπα διατηρώντας τους χώρους του μπάνιου
καθαρότερους και χωρίς κακοσμίες.
Το BLU-AWAY βασίζεται σε βιολογικές διεργασίες γι’ αυτό και η αποτελεσματικότητά του μπορεί να επηρεαστεί
από βακτηριοκτόνα καθαριστικά-λευκαντικά όπως οι χλωρίνες κ.λ.π. και τα απολυμαντικά.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ
1. Ανακινείτε καλά πριν από την χρησιμοποίηση.
2. Ενεργοποιείται απλά με την διάλυσή του σε νερό και πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα στις επόμενες 3 έως 4
ώρες.
3. Βασίζεται σε βιολογικές διεργασίες γι’ αυτό και η αποτελεσματικότητά του μπορεί να επηρεαστεί από
βακτηριοκτόνα καθαριστικά-λευκαντικά όπως οι χλωρίνες κ.λ.π. και τα απολυμαντικά.
Για λερωμένες και γαριασμένες επιφάνειες καθώς και έντονα προβλήματα κακοσμίας στους χώρους των
τουαλετών.
Περάστε τις λερωμένες περιοχές είτε ψεκάζοντας και τρίβοντας μ’ ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι είτε
σφουγγαρίζοντας απ’ ευθείας. Προσπαθείτε να δίνετε μερικών λεπτών χρόνο στο καθαριστικό υλικό ώστε να
δράσει πριν να απομακρύνετε κάθε πλεόνασμά του μαζί με τη βρωμιά. Μην ξεπλένετε. Αφήστε το να
στεγνώνει σιγά-σιγά. Επαναλάβετε έως ότου το πολυκαιρισμένο πρόβλημα ξεπεραστεί.
Σφουγγάρισμα
Για έντονες κακοσμίες χρησιμοποιείτε διάλυμα 1 προς 1 με νερό.
Για τακτική συντήρηση χρησιμοποιείτε διάλυμα μέχρι 1 προς 20 με νερό.
Για νιπτήρες και λοιπές απολήξεις της αποχέτευσης.
Ρίξτε μικρή ποσότητα υλικού κατ’ ευθείαν μέσα στους νιπτήρες, τους ουρητήρες, τις τουαλέτες και τα σιφόνια
στις περιόδους περιορισμένης χρήσης τους ή την νύχτα, για να καταπολεμήσετε το πουρί, τις δυσοσμίες και τα
βουλώματα.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Διατηρείτε το μακριά από τα παιδιά. Εάν έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό
νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε άμεσα ιατρική βοήθεια και δείξτε αυτό
το δοχείο ή την ετικέτα του. Κέντρο Δηλητηριάσεως: 2107793777
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