SUPER 10

- nadomesti več kot 18 običajnih manj učinkovitih čistil

- Čistilo je že več kot 60 let priljubljeno po vsej Evropi in svetu.
ALEŠ - 041 773 430
- Topi in razgrajuje vso organsko umazanijo.
- S Super 10 čistimo vse, kar lahko čistimo z vodo.
- Super 10 vam nadomesti vsa čistila, ki jih uporabljate doma za čiščenje, od tal do stropa in stekla.

Redčenje:

detergent + voda

1 + 10

Cena za 0,5 litra
dobimo –>
litrov uporabnega
razredčenega in
detergenta
uporabnega detergenta

11 litrov

0,70

Z povprečno
uporabo je 1 liter
koncentrata za

Približno za
4 - 6 mesecev

Super 10 je učinkovito močno čistilo, vredno denarja, ki ga zanj odštejete.

ZAKAJ VEČNAMENSKO ČISTILO? Večnamenska čistila zaradi svoje vsestranskosti in učinkovitosti pri čiščenju doma in
na delovnem mestu že vrsto let predstavljajo osnovni koncept za večino čistil.
ZAKAJ JE SUPER 10 EDINSTVEN? SUPER 10 - Čistilo z industrijsko močjo in "trojnim učinkom"
1. Super 10 prodre v umazanijo.
2. Super 10 razkroji umazanijo
3. Super 10 z umazanijo tvori emulzijo, ki jo z lahkoto odstranite. Sperete jo in površino osušite.
Super 10 je močno alkalen. Njegova moč je diskretna in nadzorovana. Agresiven postane šele, ko "prepozna" umazanijo.

KAKO DELUJE? Super 10 raztopljen v vodi optimalno izkorišča osnovne sestavine - neionske učinkovine,
organska topila in naravna mila. Globoko prodira v umazanijo, jo raztaplja in tvori emulzijo, ki jo je zelo lahko
odstraniti. Učinek je enkraten.

1. Za splošno čiščenje: Raztopina: 1 + 10 = 11 litrov uporabnega detergenta
K 1 delu Super 10 dodaj 10 delov vode v razpršilec
Razpršite S10 po površini, malo počakajte in obrišite z vlažno ali mokro krpo.

2. Za zelo trdovratno organsko umazanijo: Raztopina: 1 + 3 = 4 litrov uporabnega detergenta
K 1 delu Super 10 dodaj 3 dele vode v razpršilcu.
3. Za čiščenje stekla in prahu: Raztopina: 1 + 1.000 = 1.000 litrov uporabnega detergenta
2 do 3 kapljice koncentrata S10 razredči v plastenki z ½ litra vode v razpršilcu.

POSEBNE LASTNOSTI
* Je učinkovit kot industrijsko čistilo, vendar ni škodljiv. Ne poškoduje površin, ki jih lahko čistimo z vodo.
* Ima trojni učinek. Prodira v umazanijo, jo raztaplja in tvori emulzijo.
* Je vsestranski in ekonomičen. Nadomešča na desetine drugih izdelkov za čiščenje. Z njim prihranite denar.
* Učinkovit je pri vsakem čiščenju.
* Je koncentrirano čistilo. Uporabljamo ga v majhnih količinah.
* Ker je ekonomičen. Z majhno količino odstranimo veliko umazanije.
* Se odlično splakuje in ne pušča lepljivih madežev.
* Je popolnoma biološko razgradljiv in ne draži kože in sluznice.

Če je po čiščenju površina še ''kot bi bila mastna'' - sperite z vodo, ker ste uporabili premočno mešanico
detergenta in jo je sedaj treba sprati z vodo s površine.

Za splošno čiščenje:

Raztopina 1 + 10 -> K 1 delu Super 10 dodajte v razpršilcu 10 delov vode
* stene, ploščice in omarice v kuhinji in kopalnici
* kovčke, glavnike in krtače
* površine iz plastike in vinila.

NE POZABITE: Ko čistite starejše lesene dele pobarvanega ali lakiranega pohištva, omarice ali vrata, Super 10
najprej preizkusite na delu notranje površine. Čistite od spodaj navzgor. Raztopina ne sme ostati na površini,
zato jo takoj pobrišite in ne pustite, da bi tekla po površini.
Preden se lotite čiščenja lesenih vrat omaric, lakiranih ali nelakiranih, pozorno preberite navodila proizvajalca.
Lakirane površine so lahko zelo občutljive na vodo, ker nekatere vrste laka "dihajo" in prepuščajo vlago.

POMIVALNI STROJ - pomivanje posode : Predno zaženete pomivalni stroj, po umazani posodi razpršite
razredčen Super 10. V dozirko na vratih stroja vlijte 2 - 3 zamaška razredčenega 1+10 Super 10; dodajte nekaj
kapljic 1+5 razredčenega LDC-ja in zaženite stroj - posoda bo bleščeča in za vedno bo ostala brez prask in
odrgnin.
Keramične ploščice: Razpršite S10 po površini, malo počakajte in obrišite z vlažno ali mokro krpo.
Vodne pipe: Razpršite S10 po površini, malo počakajte in obrišite z vlažno ali mokro krpo.

Kopalniška zavesa v kadi: Razpršite Super 10 in počakajte 10 minut. Nato umazanijo odstranite z gobico za
pomivanje posode. Po potrebi uporabite še S10, nato sperite z vodo.
Straniščne školjke: Razpršite S10 po površini, malo počakajte in obrišite z vlažno ali mokro krpo.
Madeži črnila: Razpršite Super 10 in počakajte toliko časa, da čistilo vpije črnilo.
Opomba: Nekatere vrste črnila vsebujejo obstojno barvilo, ki ga je težko odstraniti. S Super 10 ne bomo
odstranili tiskarske barve ali barve žigov.

Preproge ( tudi tapete in tapecirano pohištvo): Ne pozabite preveriti odpornosti barve, preden začnete čistiti.
Da bi se izognili madežem, ki jih pušča voda, Super 10 zmešajte z destilirano vodo. Če je madež še svež, ga
osušite s čisto krpo, nato nanj razpršite Super 10. Počakajte nekaj minut, da se čistilo vpije. Obrišite z mehko
krpo in podrgnite s prsti ali krtačko. Če je madež zelo trdovraten, postopek večkrat ponovite. Vedno počakajte,
da se madež posuši. Nato posesajte s sesalnikom in ne nanašajte več Super 10.
Pozor! Super 10 uporabljajte samo za odstranjevanje majhnih madežev. Najprej si madež natančno oglejte in
na majhni površini preverite, če ga boste lahko odstranili s Super 10.
Tla: Linolej, pluta, guma, les, keramične ploščice in vinil, lakiran les.
V 5 l tople vode vlijte 1 - 3 pokrovčke koncentrata Super 10, odvisno od umazanije. Tla obrišite s mokro krpo in
po potrebi splaknite s čisto toplo vodo.

Kuhinja: Razpršite S10 po kuhinjskih omaricah, lesenih oblogah, kromiranih delih, ultrapasu, oknih in klopeh in
površine obrišite z vlažno krpo.
V bolj koncentrirani obliki ga uporabljajte za odstranjevanje trdovratne umazanije iz pečic, z ražnjev in kuhinjskih
nap. Uporabljate ga lahko tudi za predpranje posode.
Po končanem kuhanju: na površine ( pult, miza, vse kuhalne površine itd. ) ki jih želita očistiti razpršite S10,
malo počakajte in obrišite z vlažno ali mokro krpo. Po potrebi osušite z suho krpo.

Madeži na oblekah – od sadja, kave, čaja, ličil, maščobe ter vsega kar je umazanije organskega izvora :
Pazi ! Za čiščenje oblek, katerih ne boste naknadno prali v pralnem stroju, namesto običajne vode uporabite
DESTILIRANO VODO, za redčenje detergenta in nato izpiranje detergenta in madeža iz tkanine.
Razpršite in počakajte 10 do 20 minut, nato sperite. Po potrebi postopek ponovite in madež malo ''podrgnite''.

Perilo: Po umazanih delih perila, srajčnih ovratnikih in manšetah, brisačah, itd razpršite S10, počakajte 10 do
20 minut in nato operite v pralnim stroju.
Če je perilo bolj umazano, dodajte 2 – 3 zamaška koncentriranega S10 k pralnemu prašku. Z tem pomagate
pralnemu prašku da postane učinkovitejši – molj močan.
Dnevna soba: za odstranjevanje madežev na preprogah, za čiščenje oken, za odstranjevanje prahu.
Uši na rastlinah, rožah in Mravlje: Razpršite S10 po rastlinah, po mravljah in nebo jih več…
Na vrtu: za vrtno pohištvo, orodje, ražnje, vrtne stroje in naprave …
Generalno čiščenje in finaliziranje

Super 10 odstranjuje madeže z različnih površin, prstne odtise in tanke maščobne plasti. Kromiranim delom in porcelanu
vrne sijaj, gospodinjski aparati, vtičnice, podboji vrat, kljuke in ostali predmeti se po čiščenju svetijo kot še nikoli. Razpršite,
preštejte do deset in obrišite z vlažno krpo ter osušite.

Zelo trdovratna umazanija: Raztopina 1 + 3 -> K 1 delu Super 10 dodajte 3 dele vode v razpršilcu.

Fuge med ploščicami: Razpršite Super 10 in počakajte 10 minut. Nato umazanijo odstranite s krtačko.
Strjena kri: Madež zmočite z vodo. Razpršite Super 10. Rahlo zdrgnite in pustite učinkovati nekaj minut. Nato
sperite z obilo HLADNE vode.
Pečice in ražnji: Peč segrejte na 50 stopinj Celzija, nato jo ugasnite. Razpršite S10. Če tekočina izhlapi (ker je
temperatura višja kot 50 stopinj Celzija), čistilo ponovno razpršite. Stene pečice morajo biti mokre. Počakajte 5
minut. Ponovno razpršite in počakajte še 15 minut. Nato peč obrišite z vlažno, hrapavo krpo za pomivanje
posode.
Garaža in avto: za čiščenje avtomobilskih motorjev, za odstranjevanje oljnih in maščobnih madežev, za orodje
in garažna tla.
Motorji: Motor vžgite, da se segreje, in ga nato ugasnite. Razpršite Super 10 ter počakajte 5 minut. Ponovno
razpršite Super 10 in počakajte 15 minut. Sperite z vodnim curkom.
Pozor! Pazite, da ne zmočite vžigalne tuljave in ostalih električnih delov.
Orodje in stroji: Razpršite Super 10 in počakajte nekaj minut. Sperite in obrišite.
Kromirani deli: Razpršite Super 10, zdrgnite z gobo ali krtačko in dobro sperite z vodo. Nato osušite s suho
krpo. Očiščeni del bo sijoč in brez madežev.
Praske na petah čevljev: S Super 10 in krtačko boste odlično odstranili drobne praske.

