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Obszar zastosowania: 
Preparat przeznaczony do codziennego mycia różnego rodzaju zabrudzeń w kuchni. Unikalna receptura 
ułatwia szybko i skutecznie usuwać tłuste plamy, zaschnięte resztki żywności, tłusty brud z kurzu oraz 
inne osady. Usuwa również jednodniowe przypalenia. Czyści garnki i naczynia z uporczywego tłuszczu, 
nadając im lśniący połysk. Perfekcyjnie sprawdza się w czyszczeniu płyt grzewczych, kuchenek, 
mikrofalówek, okapów, blatów, szafek, glazury, posadzki z płytek, frontów lodówek, zmywarek, 
piekarników, zlewozmywaków oraz innych powierzchni (np. PCV). W zależności od rodzaju zabrudzeń , 
które chcemy usunąć, możemy zastosować dwa sposoby pracy rozpylacza poprzez obrócenie główki i 
otwarcie siateczki ( pianka lub spray). Preparat przywraca połysk, nie pozostawia smug, łatwo się 
spłukuje, nie rysuje powierzchni, pozostawia świeży zapach. 
 
Sposób użycia: 
Odblokować i przekręcić dyszę spryskiwacza w pozycję - ON), spryskać zabrudzoną powierzchnię i 
chwilę odczekać – NIE DOPUŚCIĆ DO ZASCHNIĘCIA.  Przetrzeć wilgotną gąbką, szmatką lub 
spłukać wodą, dla lepszego efektu wytrzeć do sucha. Po zastosowaniu  
preparatu przekręcić dyszę w pozycję - OFF, umyć ręce wodą z mydłem. W razie zadrapań lub ran na 
dłoniach zalecane stosowanie rękawic ochronnych. W przypadku trudnych zabrudzeń operację 
czyszczenia powtórzyć.  
 
Opakowania: 
Butelka  0,75 L  ze spryskiwaczem  – opakowanie zbiorcze: karton / 8 szt. 
 
Skład (648/2004/WE): 
- < 3 % niejonowe i anionowe środki powierzchniowo  czynne,  < 3 % kationowe środki powierzchniowo  
czynne , < 1% substancje zapachowe 
 
Bezpieczeństwo: 
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Działa drażniąco na oczy i skórę – unikać zanieczyszczeń. W razie 
zadrapań lub ran na dłoniach zalecane stosowanie rękawic ochronnych. Bezwzględnie unikać kontaktu z 
oczami. 
 
Zastrzeżenia: 
W przypadku pierwszego użycia preparatu na powierzchni o nieznanej odporności, należy wykonać próbę 
wstępną na niewidocznym fragmencie.  
Za szkody powstałe w wyniku użycia preparatu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją producent nie 
ponosi odpowiedzialności. 


