ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Marble, Stone &
tile Cleaner

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌ ΜΆΡΜΑΡΟΥ,
ΠΈΤΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑΚΙΟΥ

General Instructions
1. Wear protective gloves and use outdoors/well ventilated
area. Avoid use on windy days.
2. Prior to cleaning ensure the area to be treated is rinsed
with water and free from loose debris such as dirt,
leaves and chewing gum.
3. Rinse the area to be cleaned with fresh water, a hose
pipe is ideal to remove loose pollution.
4. Thoroughly apply the product to the area to be cleaned.
After use store the bottle safely.
5. Using a suitable cleaning applicator scrub the area
where the product has been applied for 2-3 minutes.
At this stage foaming may occur. Leave the product to
stand for a minimum 5 minutes.
6. Rinse the treated area thoroughly with fresh water
from a hose pipe – at this stage foaming may increase.
Continue rinsing until foaming stops.
7. Heavily soiled areas may require a second application.
For further information go to our website www.lo-chlor.co.uk.

Marble, Stone and Tile Cleaner quickly removes
debris, oils, body fats and dirt utilising a unique
“No Soak” formula.
Το Καθαριστικό για Μάρμαρα, Πλακόστρωτα, και
Κεραμικά απομακρύνει γρήγορα τη πέτρα, λάδια,
λίπη σώματος και ακαθαρσίες χρησιμοποιώντας
μία μοναδική «No soak» φόρμουλα.

ΓΕνΙΚΕΣ Ο δΗΓΙΕΣ
1. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και να γίνεται
χρήση σε εξωτερικούς/καλά αερισμένους χώρους. Να
αποφεύγεται ηχρήση τις μέρες που έχει πολύ αέρα.
2. Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η περιοχή
που πρόκειται να καθαριστεί έχει ξεπλυθεί με νερό
και καθαρίστε τυχόν ακαθαρσίες όπως βρωμιά,
φύλλα και τσίχλες.
3. Ξεπλύνετε την περιοχή που πρόκειται να καθαριστεί
με καθαρό νερό, ένα λάστιχο θα ήταν ιδανικό για την
αφαίρεση των διάσπαρτων σκουπιδιών.
4. Εφαρμόστε το προϊόν στη υπό καθαρισμό
περιοχή ομοιόμορφα παντού. Μετά τη εφαρμογή
αποθηκεύσετε τη φιάλη με ασφάλεια.
5. Χρησιμοποιώντας μία κατάλληλη φρούτσα
καθαρισμού τρίψτε την περιοχή όπου εφαρμόσθηκε
το προϊόν για 2-3 λεπτά. Σε αυτό το στάδιο, μπορεί
να δημιουργηθεί αφρός. Αφήστε το προϊόν να δράσει
τουλάχιστον για 5 λεπτά.
6. Ξεπλύνετε την καθαρισμένη περιοχή επιμελώς με
καθαρό νερό από ένα λάστιχο-σε αυτό το στάδιο ο
αφρός μπορεί να αυξηθεί. Συνεχίστε να ξεπλένετε την
περιοχή μέχρι να σταματήσει ο αφρός.
7. Τα πολύ βρώμικα σημεία μπορεί να χρειαστούν και
μία δεύτερη εφαρμογή.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
www.lo-chlor.co.uk.
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