PL

Płyn do mocno
zabrudzonych powierzchni

Wszyscy wiemy, że aby porządki były
kompletne, muszą obejmować nie tylko
wnętrza, ale i przestrzenie dookoła domu.
Należy zadbać o stan nawierzchni i usunąć
wszystkie uporczywe zabrudzenia.
Posprzątać altanki, balkony, garaże,
wyczyścić elewacje i doprowadzić
do porządku przydomowe warsztaty.
Co zrobić, aby prace przebiegały sprawnie
i bezstresowo? Najtrudniej jest zacząć.
Mając pod ręką nasz płyn, szybko
doprowadzisz swoje najbliższe otoczenie
do porządku, nie mówiąc już o generalnym
sprzątaniu.

Za co go pokochasz:
za jego siłę i skuteczność. Odpowiednio
dozując płyn, dostosujesz jego moc do swoich
potrzeb. Mycie stanie się szybsze, a Ty bez
wysiłku usuniesz: smary, woski, oleje, naloty,
osady i brud ze wszystkich silnie zabrudzonych
powierzchni.

Co możesz nim umyć:
praktycznie wszystko – powierzchnie twarde,
niezabezpieczone i odporne na działanie
środków o odczynie alkalicznym: kostkę
brukową, terakotę, linoleum, kafelki, naloty na
dachach, balkonach, tarasach, powierzchnie
metalowe. Ponadto możesz go użyć do prania
zabrudzonej odzieży i tapicerki.

orange blossom | ylang-ylang
sandalwood

Co tak pięknie pachnie:

świeży kwiat pomarańczy, delikatne białe kwiaty,
róża, aromatyczne drzewo sandałowe.

Zobacz, jak prosty jest
w użyciu:

płyn możesz stosować do zmywania powierzchni
lub do prania.
Zmywanie powierzchni:
• Lekkie zabrudzenia: dodaj 10 ml płynu na 1 l
wody.
• Standardowe zabrudzenia: dodaj 25 ml płynu
na 1 l wody.
• W przypadku trudnych do usunięcia
zabrudzeń: dodaj 50 ml płynu na 1 l wody.
Pranie ręczne: dodaj 10 ml płynu na 1 l wody.
W przypadku uporczywych i bardzo silnych
zabrudzeń: stosować w rozcieńczeniu 1:1.

Ostrożności nigdy za wiele:

ten płyn ma w składzie wiele środków czynnych.
Jeśli masz wątpliwości, czy nie uszkodzi
czyszczonej powierzchni, sprawdź wcześniej jego
działanie w nieeksponowanym miejscu.

Jest tak świetny,
bo w środku ma [składniki]:

Cleaning liquid for
very dirty surfaces

Why you’ll like it:
it’s powerful and efficient. With right
dosage, you can adapt the strength of the
liquid to your needs. Cleaning will become
easier, and you’ll effortlessly remove:
lubricants, waxes, oils, dirt and residues
from very soiled surfaces.

What this lovely scent is:
fresh orange blossom, delicate white flowers,
rose, aromatic sandalwood.

See how simple it is:
you can use the liquid to clean surfaces or
to wash fabrics.
Surface cleaning:
• If lightly soiled: add 10 ml of liquid to 1 l
of water.
• If normally soiled: add 25 ml of liquid to
1 l of water.
• Dirt difficult to remove: add 50 ml of
liquid to 1 l of water.
Washing: add 10 ml of liquid to 1 l of water.
In the case of stubborn stains and heavily
soiled surfaces: use a 1:1 solution.

You can’t be too careful:
this liquid contains many active agents.
If you’re not sure if it will damage the
surface, it’s a good idea to test the effect
on an unobtrusive area.

It is so perfect because
it contains [ingredients]:

What you can clean with it:

5-15% niejonowe środki powierzchniowo
czynne, <5% Tetrasodium EDTA i jego sole,
<5% amfoteryczne środki powierzchniowo
czynne, kompozycja zapachowa (Linalool,
Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Limonene),
benzisothiazolinone, methylisothiazolinone.
Zawiera Sodium Metasilicate, C12-15 Pareth-7.

NIEBEZPIECZEŃSTWO. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa
szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Unikać uwolnienia do
środowiska. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/... Zawartość/pojemnik
usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. W razie
konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.
Zawiera Linalool, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Geraniol,
Hexyl Salicylate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Geranyl Acetate. Może powodować
wystąpienie reakcji alergicznej. Najlepiej zużyć przed końcem: data i numer partii na opakowaniu.

practically everything. Clean unprotected,
hard surfaces and alkali resisting surfaces:
paving stones, terracotta tiles, lino, tiles.
Wash the residue off the roof, balcony,
terrace, and metal surfaces. You can
also use it to clean dirty clothes and
upholstery.

5-15% non-ionic surfactants, less than
5% of EDTA and its salts, less than
5% amphoteric surfactants, perfume
(Linalool, Benzyl Salicylate, Hexyl
Cinnamal, Limonene), benzisothiazolinone,
methylisothiazolinone. Contains Sodium
Metasilicate, C12‑15 Pareth-7.

DANGER. Causes severe skin burns and eye damage. Harmful to aquatic life with
long lasting effects. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face
protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact
lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off
immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. Avoid release to
the environment. Immediately call a POISON CENTER/doctor/… Dispose of contents/
container to properly labeled waste containers in accordance with national regulations.
If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of
children. Contains Linalool, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Limonene, Butylphenyl
Methylpropional, Geraniol, Hexyl Salicylate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes,
Geranyl Acetate. May produce an allergic reaction. Best before: see date and batch
number on the packaging.
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DIRT BUSTER

vanilla white musk

ambergris

INDUSTRIAL STRENGTH
EXTREMELY EFFECTIVE FORMULA
PŁYN DO MOCNO ZABRUDZONYCH POWIERZCHNI

EN

We all know that for cleaning to be
thorough, it must involve not only
the inside of your house but also the
space around it. All the surfaces must
be taken care of and all the stubborn
dirt removed. You need to clean the
arbours, balconies, garages, walls,
and put your workshop shed in order.
How to make your work swift, fast,
and stress-free? Getting started is the
toughest part. With our Dirt Buster
at hand you’ll put your surroundings
in order fast, and cleaning up will
become easy.

Niebezpieczeństwo
Danger

sandalwood
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