
                Izdelki  GOLDEN  za čiščenje  
 

LDC  - vsestranski in blagi detergent za posodo, roke in občutljive tkanine 
 

   
 Redčenje: 

 detergent + voda 

dobimo –> 
litrov uporabnega 

detergenta 

Cena za 0,5 litra 
razredčenega 

detergenta 
Z povprečno uporabo 

1 liter koncentrata 

1 +  5 6 1,70 Približno za  
4  mesece 

 

LDC je blago, tekoče čistilo, ki je zalo vsestransko uporabno. Je ekonomičen in koncentriran 
izdelek, primeren za vse vrste uporabe, od ročnega pranja občutljivih tkanin do pranja zamaščene 
posode ali kot tekoče milo in še marsikaj drugega. 
LDC ima nevtralno pH vrednost in je popolnoma vodotopen. Odlično se spira z vodo in za seboj 
ne pušča milnih sledov. 
Kuhinja: krožniki, lonci in ponve, kozarci, čajniki posoda za kuhanje kave, posoda iz keramike iz 
porcelana itd. 
Perilo: pletenine (volna), nylon, občutljiva oblačila, ki jih ne smemo strojno prati, kašmir, perilo, ki ga 
ne likamo, spodnje perilo in drugo – razen svile !!! 
Kot TEKOČE MILO za roke: zelo učinkovit tudi pri odstranjevanju maščobe, po uporabi VEDNO 
ostanejo roke mehke in voljne – primeren za osebe z Dermatitisom 
 

POSEBNE LASTNOSTI 
* Je ekonomično čistilo. Koncentrirano in dobimo ga po sprejemljivi ceni. 
* Se odlično splakuje. Ne pušča sledi in madežev na posodi in na tkaninah zahvaljujoč formuli, ki se 
popolnoma izpere. 
* Se močno peni. Učinkovito odstranjuje maščobo. Je idealno čistilo za krožnike, kozarce, lonce in 
ponve. 
* Z njim lahko peremo občutljivo perilo, ki ostaja mehko in dišeče. 
* Ima nevtralno vrednost pH in ne draži kože. 
* Je vsestransko čistilo. Odlično deluje v topli, hladni, trdi, mehki in celo slani vodi. 
* Je biološko razgradljiv in ne draži kože in sluznice. 
 

KAKO DELUJE? LDC deluje tako, da naredi vodo "še bolj mokro". Raztopi in odstranjuje maščobo in 
umazanijo. Se močno peni, vrednost pH je idealna, zato ne poškoduje ali draži kože. 
 

Kako LDC uporabljamo:   V mešalniku zmešajte 1 del LDC in dodajte 5 delov vode. 
 

Ročno pomivanje posode, jedilnega pribora, nožev itd:  
1. Na gobico za pomivanje posode vlijte 1 + 5 razredčen LDC, očistite posodo, sperite z vodo      
(Hladna, topla ali slana – morska je vseeno ) in pustite da voda odteče. 
2. V korito z umazano posodo spustite močan curek vode, istočasno razpršite razredčen LDC v curek 
vode, da nastane bogata pena. Umazanija bo z čiščenjem izginila, ponovno pomivanje običajno ni 
potrebno. Posodo splaknite s tekočo vodo in jo pustite, da se osuši na odcejalniku. Zelo umazano 
posodo predhodno namakajte. 
Opomba: Če je posoda zelo umazana, priporočamo 1 del LDC in 4 dele vode. 
 

Zamašeni odtoki: ker LDC odlično razmaščuje bo z redno uporab poskrbel da se odtoki v kuhinji, 
kopalnici in drugje nikoli ne bodo zamašili. V odpadnih jamah – greznicah pa ne bo na površini nikoli 
nastala '' pena''. 
 

Ko se v posodi za kuhanje ali pečenje prime ali zažge hrana: 3 - 4 krat brizgnite razredčeni LDC v 
posodo z vodo. Vsebino zavrite in pustite da se ohladi. Medtem bo umazanija odstopila. Posodo nato 
pomijte do konca in sperite z vodo. 
 

Friteze: 4 - 6 krat brizgnite razredčeni LDC v posodo z vodo. Vsebino zavrite in pustite da se ohladi. 
Medtem bo umazanija odstopila. Posodo nato pomijte do konca in sperite z vodo. 
 
Tekoče milo za roke:  V posodi zmešajte 1 del LDC in 5 delov vode. Raztopina je blaga in čisti nežno. 
Posebno primerna je za trdo vodo. LDC uporabljamo tudi kot tekoče milo neposredno iz mešalnika v 
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razmerju 1+5. Navlažite roke, dodajte nekaj kapljic LDC, drgnite roki drugo ob drugo, da se LDC speni, 
nato splaknite pod tekočo vodo – enak učinek dosežemo tudi pri hladni vodi. 
 
Ročno pranje občutljivih tkanin: Za pranje občutljivih tkanin, kot so izdelki iz najlona, bombaža, 
poliestra in ostalih sintetičnih vlaken (na primer lycre in lateksa - (Pozor: ne velja za svilo!), dodajte 
vodi en pokrovček koncentriranega LDC in zmešajte, da se speni. Tkanine potopite v vodo. Nato jih 
skrbno splaknite, ožmite in pustite, da se posušijo. 
 
Kozarci - kristalni: odlično raztopi šminko in razmaščuje, očisti in ne pušča sledov kapljic na površini 
kozarcev 
 
Nerjaveče jeklo – Inox – Rostfrei: odlično razmaščuje, očisti in ne pušča sledov kapljic na posodi ali 
površini. 
 
Sadje, zelenjava, solata, regrat …: v večjo posodo z vodo vlijte nekaj kapljic LDC-ja in v tem NA 
HITRO operite sadje in zelenjavo, ter takoj sperite z tekočo vodo. 
 
Na taborjenju: Za umivanje rok, posode in perila v hladni, topli ali morski vodi. V izjemnih primerih za 
hitro tuširanje. 
 
Za odstranjevanje zidnih tapet : Zmešajte vsebino treh do štirih pokrovčkov koncentriranega LDC in 
približno 6 litrov vode. Nanesite na steno z gobo ali mehko krtačko. Počakajte nekaj minut, nato 
ponovno nanesite na dele, ki so se osušili. Voda je res tista, ki tapete odlepi, vendar po zaslugi LDC 
voda lažje prodre v lepilo in ga zmehča. Ko nanesete raztopino 2 do 3-krat vsakih 5 minut, se običajne 
tapete z lahkoto odstranijo. Trdovratnejše ostanke starega papirja odstranite z močnejšo raztopino. 
Počakajte, da se stena posuši, preden jo prebarvate ali nalepite nove tapete. 
 
Čiščenje manj umazanih površin: Raztopino LDC v razmerju 1+5 uporabljamo za čiščenje 
keramičnih ploščic, umivalnika, kadi, WC školjke in ostalih površin v kopalnici. 
 
Zamrzovalnik: ugasnite zamrzovalnik, led poškropite z razredčenim LDC  in pustite da deluje – led bo 
začel pokati in odstopati 
 
Hladilnik: z mešanico vode z nekaj razredčenega LDC z mehko krpo očistimo hladilnik in sperite 
površino z vodo. 
 
Čiščenje zlatnine in nakita - da dobi lesk kot bi bil nov: v kozarec – manjšo posodo z vodo dodajte 
razredčeni LDC in zlatnino, uhane in ostali nakit položite v to raztopino. Pustite da nekaj časa LDC 
deluje, nakit zdrgnite z krtačko, sperite pod tekočo vodo in zdrgnite in osušite z mehko krpo.  
 
Zobne proteze: v kozarec – manjšo posodo z vodo dodajte nekaj razredčenega LDC in zobno protezo 
položite v to raztopino. Pustite nekaj časa da LDC deluje, protezo zdrgnite z krtačko in protezo sperite 
pod tekočo vodo. 
 
Psi – Mačke: LDC uporabite namesto običajnega šampona, in nato sperite z vodo. 
 
Krave: ker ima LDC nevtralen pH je razredčen kot za umivanje rok odličen za pranje kravjih vim pred 
molžo. 
Posode za shranjevanje mleka: ker odlično razmaščuje z razredčenim LDC operemo posodo in 
speremo z vodo – lahko tudi hladno. 
 
Pranje občutljivih tkanin:  LDC uporabite kot ostale detergente za pranje perila, razen za svilo. 
 
Avto - motorna kolesa - kolo itd : Z razredčenim Super 10 pošpricajte avto - motorna kolesa ali kolo, 
kosilnice ter pustite da deluje nekaj časa. V vedro vlijte LDC in z močnim vodnim curkom ustvarite 
bogato peno, ter z mehko gobo očistite površine, na koncu pa splaknite z vodo. 
 
 

 


