
Eco box úklidových prostředků včetně MMS utěrek

Dárková sada úklidových ECO prostředků a utěrek v jednom balení. S těmito
prostředky uklidíte kompletně celou domácnost, žádné jiné přípravky již
nepotřebujete.

Sada Eco úklidových prostředků v dárkovém balení se skládá z:

ECO FLOOR
Ekologický a neutrální výrobek, určený pro každodenní čištění všech druhů
podlah.
Nezanechává skvrny a udržuje přírodní vlastnosti čištěných povrchů.
Výrobek je biologicky odbouratelný.
VYUŽITÍ:
kamenné, keramické a podlahy z PVC
smaltované dřevo, laminované panely
APLIKACE:
Produkt řeďte studenou nebo vlažnou vodou (0,3-0,5% (30-50 ml /10 l)).
Rozetřete mopem nebo mikrovláknovým hadrem.
Nechte oschnout.
Teplota vody by měla být v rozmezí od 30° do 40°



• ECO FURNITURE
Ekologický a neutrální výrobek určený pro každodenní péči o vybavení a zařízení interiérů.
Nezanechává skvrny, povrch zůstane lesklý a svěží.
Je složený z biologicky rozložitelných materiálů přírodního původu.
VYUŽITÍ:
nábytek, kanceláře, vybavení interiér
APLIKACE:
Může být použito bez ředění vodou.
Nastříkejte produkt na mikroutěrku a stírejte prach do úplného vyleštění – vyschnutí plochy.

ECO GLASS
Ekologický výrobek určený k čištění skla, lesklých a smaltovaných povrchů.
Obsahuje biologicky rozložitelné složky přírodního původu.
Nezanechává skvrny, povrch zanechává lesklý a svěží.
Velmi efektivní.
VYUŽITÍ:
okenní rámy, okna, zrcadla
skleněný nábytek
okna automobilů, postranní a zpětná zrcátka, světlomety
APLIKACE:
Může být použito bez ředění vodou.
Postříkejte povrch, setřete do sucha a hadříkem vyleštěte.

ECO KITCHEN
Ekologický výrobek určený pro odmašťování všech druhů voděodolných povrchů a příslušenství.
Neobsahuje nebezpečné látky.
Účinně odstraňuje mastnotu, znečištění rostlinného a živočišného původu.
Výrobek je biologicky odbouratelný.
VYUŽITÍ:
dlaždice, stěny, podlahy, gastronomická zařízení
sporáky, skříně, police a stoly
APLIKACE:
Používejte bez ředění.
Postříkejte povrch, nechte krátce působit, setřete švédskou utěrkou.
Při větším znečištění použijte hrubou stranu houbičky, následně omyjte čistou vodou.
V případě silného znečištění nechte 5 - 15 minut působit a poté vyčistěte.



• ECO DISHES
Ekologická kapalina určená k mytí nádobí. Čistí skleněné, keramické, smaltované, litinové a jiné nádobí. Účinně odstraňuje zbytky jídla, špíny a
mastnoty. Je jemná k pokožce ruky, biologicky odbouratelná. Nezanechává žádné skvrny. Vhodná též na mytí rukou.
VYUŽITÍ:
Kuchyňské nádobí.
APLIKACE:
Vytvořte 4-5% roztok (40-50 ml / 1 l vody).
Teplota vody by měla být v rozmezí od 30° do 40°C.
Vše oplachujte pitnou vodou.
Je možné použít koncentrovaný výrobek bez ředění.

ECO SANITARY
Prostředek, který je přátelský k životnímu prostředí, je kyselý a skládá se z látek přírodního původu. Je určený ke každodennímu čištění sanitárních
zařízení.
Doporučujeme jej pro všechny povrchy a materiály odolné vůči kyselinám.
Odstraňuje minerální usazeniny, vápenité skvrny a zbytky mýdla.
Bezpečný pro chromované, niklové, keramické, skleněné a smaltované prvky.
VYUŽITÍ:
kyselinovzdorné materiály a povrchy
koupelnová kování, sanitární zařízení, dlaždice
prvky z chromu a nerezové oceli
APLIKACE:
Zřeďte výrobek studenou vodou (1-2% (100-200 ml / 10 l vody)).
K aplikaci použijte mop nebo MMS utěrku.
V případě silné kontaminace použijte koncentrát.
Nechte působit 5 – 15 minut a následně umyjte čistou tekoucí vodou.
Upozornění: Nekombinujte s chlórem nebo alkalickými výrobky.

ECO SANITARY GT - prázdná láhev s rozprašovačem

MMS mikrovláknové utěrky:
MMS mikrovláknová utěrka Modrá - určená na sklo a skleněné povrchy
MMS mikrovláknová utěrka Žlutá - určená k mytí kuchyně
MMS mikrovláknová utěrka Červená - určená k dezinfekci a mytí WC, pisoárů
MMS mikrovláknová utěrka Zelená - určená k mytí koupelny, umyvadla
MMS mikrovláknová utěrka Oranžová nebo Růžová - určená k mytí podlah
Praní: Lze prát v pračce max. při teplotě 60°
Objem: 6x450ml + 1x prázdná lahev 450ml


