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!
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ !
!
Препаратите, които използваме при основните почиствания са професионални, затова 
трябва предварително да сте запознати с тях преди да започнете работа. Важно е да се 
спазват инструкциите за безопастност на работа, защото неправилното им използване 
може да коства сериозни щети и инциденти.!!!
Започваме с Препарат за почистване на тоалетната и котления камък./ Toilet 
cleaner and Limescale remover/!
Thickened acidic bactericidal cleaner with pleasant winter green perfume. Suitable for both 
stainless steel and porcelain.	

ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО В ТОАЛЕТНА, ДУШ КАБИНА, МИВКА .	
!
Той е силно кисилинен и задължително трябва да използвате ръкавици, когато 

работите с него. Ако напръскате очите си веднага се измийте с вода. Много 
силен и препарат, който може да причини изгаряния по кожата. !
Моля не го смесвайте с други препарати.!
Използва се само за тоалетни, за премахване на котления камък на мивки както 
и в душ кабини.!

!!!



Да не се използва за дървени повърхности. Подходящо за метални и 
порцеланови повърхности.!!!!!!!!!!!!!!
Препарат за почистване на баня/ Foaming Bactericidal Cleaner/!!
Foaming cleaner with bactericidal properties that removes lime scale, body fat, fungus 
and stubborn stains. pH 2	

ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ЗА ДУШ КАБИНА, ПЛОЧКИ, МИВКА, 
ТОАЛЕТНА.	


С този препарат се почистват всички повърхности в банята. Първо се напръсква , 
оставя се малко време и се забърсва и изплаква с вода. След това котления камък 
може да се третира с Toilet cleaner and Limescale remover. 	

Отново задължително се използват ръкавици и не се смесва с други препарати.	
!!
Vonosolve Toilet Cleaner 	
!!!



Много силен и токсичен препарат. Само за тоалетни чинии	

	

Причинява почерняване и повреди на металните 
повърхности.  Само с ръкавици и да не се смесва с 
други препарати, защото реакцията е силен 
задушлив дим. Много ефективен при силно 
замърсени тоалетни.	
!!!!!!!!!!
Препарат Мулти за всякакви повърхности/ Multi- Purpose Cleaner	
!
Quick acting, all-purpose cleaner with a fresh lemon perfume. Rapid and efficient 
cleaning of stubborn dirt and grease, it is especially good for removing tobacco 
stains from paintwork and vinyl.	

МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВСИЧКИ 
ПОВЪРХНОСТИ.	


!
!!!



Този препарат е много функционален и се използва за почистване на мебели, 
кухненски шкафчета, рамки на прозорци, первази, врати, подове както и в 
банята. За пода може да се разреди с вода в кофа. 	
!!!!!!!!!!!!!
Обезмаслител / Kitchen Degreaser/	
!
Powerful multi-purpose cleaner and degreaser with bactericidal properties. Non-
perfumed and non-tainting.	

ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО В КУХНЯТА.	
!
Обезмаслителят може да се използва за 
почистването из кухнята. Шкафчета, 
плотове, микровълнова, котлони. Трябва да 
се работи с ръкавици и да се внимава да не се 
пръска в очите и по кожата.	
!!!!!!!!!
!!!



Кремообразен абразивен препарат/ Cream Cleaner/	
!
Powerful and efficient. Removes grease and grime.	

Много ефективен препарат, почиства почти 
всичко. Задължително се изплаква с вода след 
като се използва. Премахва петна от стените.	
!!!!!!!!!
Препарат за почистване на фурна/ Oven Cleaner/	

	

Powerful, effective and penetrating formulation 
which has been thickened to cling to vertical 
surfaces, and remove baked and burnt-on grease. 
Safe to use on stainless steel, cast iron and 
enamel surfaces.	
!
ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ЗА ФУРНИ.	
!
Този препарат е силен и токсичен. Изисква се 
задължително употреба на ръкавици и да се 
пръска възможно по-далеч от очите и кожата. 
Да не се използва при работещи фурни, 
задължително изключете печката, преди да 
напръскате. Оставете 10-15 мин , за да 
подейства след това забършете в влажна кърпа 
. Зависи колко замърсена е фурната може да 
се наложи да търкате с телче. 	

да не се използва ча почистване на други повърхности, може да причини щети.	
!
!!!



!!!!!!
Препарат за почистване на прозорци, стъкла, огледала/Glass&Mirror 
cleaner/	

Cleans quickly and effectively to provide sparkling and streak free results. pH 7 
Dilution ready to use.	

ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ЗА СТЪКЛЕНИ И ОГЛЕДАЛНИ 
ПООВЪРХНОСТИ.	


 	

Препарата за стъклени и огледални повърхности е познат на всички. Той е и 
най-често употребявания , но трябва да се знае къде е най-ефективен. Не би 
трябвало да се пръска по стените , по дървени мебели или да се чистят плочки 
в банята.	
!!!!
Други консумативи, които ползваме при почистването :	
!
Хартия - използваме я вместо парцали	


!!!



!!!!!!!!!
Магическа гъба - намокрете я с вода , изцедете и 	

почистете. Наистина е магическа. Чисти абсолютно всичко. Всякакви 
петна по стените, вратите, мебелите. Внимавайте само при лакирани 
повърхности.	
!!!

!!!


