Univerzálny multifunkčný agent s obsahom kyslíka (kód: 1021)
Obsah 800 g – katalógová cena 10,30 Eur
Obľúbený pomocník v každej domácnosti. Má všestranné použitie: odstráni ťažko odstrániteľnú
špinu, plesne, pigmentové škvrny od červeného vína, repy, fixiek, krvi, temperových a vodových
farieb, čistenie odpadov,....zničí až 99,9% baktérií.
Použitie: aktivuje sa horúcou vodou, ideálne z rýchlovarnej konvice. Vyššia teplota = lepšia účinnosť. Vždy je
potrebné dať pozor aký materiál čistíme a podľa toho zvoliť ideálnu teplotu vody.
1. Odstraňovanie škvŕn z oblečenia, prádla, tkanín
Bežné škvrny na prádle, ktoré znesú vyššie teploty – 20 ml
agenta nasypeme do vhodnej nádoby (vedierko, vanička,
vaňa), zalejeme horúcou vodou, do pripraveného roztoku
ponoríme všetko pripravené oblečenie, necháme pôsobiť.
Výborné na utierky, uteráky, plienky. Pozor na zrážanlivosť
a stálofarebnosť prádla. Vyskúšajte stálosť farby na skrytom
mieste. Môžete Agenta pridať aj do práčky k prášku (najlepšia
účinnosť je pri praní nad 50 C), vhodné k silne zašpinenému
prádlu ako sú napr. monterky, viac znečistené plienky a pod.
Veľmi ,,vytrvalé,, škvrny na oblečení napr. od
samoopaľovacieho krému, púpavy, čokolády, vlašských
orechoch: trochu agenta vysypeme do nádobky a pomaly naň
nalievame vriacu vodu. Okamžite sa začne tvoriť pena, ktorá sa
nanáša priamo na škvrny. Nechá sa pôsobiť cca 30 minút
a potom sa môže vyprať. Niekedy je potrebné postup zopakovať, hlavne u starších škvŕn, zapratých škvŕn.

2. Čistenie sedačiek, stoličiek, kobercov, špár na podlahe – odmerku Agenta zaktivujte s 0,5 litrom vriacej vody
z rychlovarnej konvice, vytvorí sa pena. Nechajte chvíľku vychladnúť a potom penu nanášajte na špinavý
povrch. Po chvíli pôsobenia ju zotrite, špáry prejdite jemne kefkou.

3. Čistenie detských fliaš, cyklo fliaš, fliaš od Sodastream, pripálených hrncov, zašlých hrnčekov, foriem, váz,
kvetináčov, drezov, filtrov a pod.
Do čistenej nádoby nalejeme vriacu alebo veľmi teplú vodu, pridáme pol odmerky agenta a necháme cca 15
až 30 minút pôsobiť. V prípade potreby dočistíme pomocou kefy na fľaše, alebo bežným vechtíkom
a dôkladne opláchneme vodou. Čistíme ideálne v dreze alebo vani (pokiaľ dáme väčšie množstvo vody alebo
agenta, môže vypeniť), zároveň sa prečistí aj odpad. Fľaše typu Sodastream veľmi horúcu vodu neznesú,
preto si môžete pripraviť roztok z horúcej vody, necháme ho trochu odstáť a vychladnúť a potom nalejeme
do tejto fľaše.

4. Ekologické čistenie odpadov
Nalejte 1 liter horúcej alebo vriacej vody do odpadu, pridajte 1 až 2
odmerky Agenta a zalejte ešte asi cca 1 dcl vriacej vody, nechajte
pôsobiť 30 minút až 1 hodinu a potom prepláchnite horúcou vodou.
Agent síce nečistoty a vlasy nerozloží, ale uvoľní ich. V prípade
potreby sa postup opakuje.
5. Odstránenie plesní (napr. na stenách) – do fľaše na riedenie
nalejeme 100 ml horúcej vody, pridáme pol odmerky agenta,
zavrieme fľašu, poriadne pretrepeme, aby sa zrniečka rozpustili
a tento roztok nastriekame na postihnutý povrch. Fľašu
nepreplňujte, mohla by sama začať striekať (pracuje aktívny kyslík).
Zostatok roztoku z fľaše nemožno skladovať, pokiaľ ho
nespotrebujete do 40 minút celý, vylejte zostatok do odpadu (tým sa prečistí aj odpad). Agent pleseň zastaví
a miesto jemne zosvetlí. Na farebné steny a ako prevenciu použite Dezinfekčný prostriedok proti plesni.

