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Obszar zastosowania: 
Preparat przeznaczony do czyszczenia tłustych plam, po olejach smarach, zaschniętego brudu oraz 
zielonych otarć od trawy. Unikalna receptura pozwala czyścić szybko i skutecznie w każdym miejscu, w 
domu lub w pracy.  
Środek znakomicie czyści: PIEKARNIKI, OKAPY, KRAJALNICE, TALERZE, ZMYWARKI, 
GRILLE, KOMINKI, OKNA, ŻALUZJE, ŚCIANY ZMYWALNE, TRUDNO USUWALNE PLAMY Z 
ODZIEŻY, BUTY  SPORTOWE, POWIERZCHNIE ROBOCZE, MEBLE PLASTIKOWE, ROWERY, 
SAMOCHODY,  MOTOCYKLE, KOSIARKI, SILNIKI, SPRZĘTY BIUROWE, WSZYSTKIE 
TŁUSTE  ZABRUDZENIA TRUDNE DO USUNIĘCIA. W zależności od rodzaju zabrudzeń, które 
chcemy usunąć, możemy zastosować dwa sposoby pracy rozpylacza poprzez obrócenie główki i otwarcie 
siateczki (pianka lub spray). Czyszczonym powierzchniom 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. Nie stosować na gorących powierzchniach. 
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. Plamy na tkaninach spryskać preparatem i pozostawić  na 4 min. Po tym czasie 
sprać miejsca pokryte preparatem, dokładnie wypłukać a następnie wyprać w pralce. 
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. 


