PRODUKTGUIDE
RENGÖRING MED HÅLLBAR BIOTKENIK - FÖR EN RENARE, SKÖNARE HEMMAKÄNSLA

Städa rent på riktigt med Pure Effects probiotiska rengöring. Tuff mot fett, smuts och lukt
- och samtidigt snäll mot människor och miljö. Den unika formulan baseras på en aktiv
bakteriekultur som rengör på djupet i materialens porer och fortsätter att verka, vilket ger
en renare känsla över tid. Tekniken används inom professionell rengöring sedan 20 år.
Happy Cleaning!

All Clean
All Clean är hjärtat och huvudpersonen i Pure Effects koncept
och står för den mesta av rengöringen i hemmet. Används för
alla ytor som tål vatten, dvs:
• allrengöring
• fönsterputs
• wc-rengöring - effektiv för luktborttagning
• känsliga material som natursten, kalksten,
marmor etc.
Tillblandas i sprayflaskan. OBS! dosera noga
och blanda till ny sprayflaska var fjortonde dag
för bästa effektivitet. Ha den gärna nära till hands
på diskbänken till vardags.
För tuffare smuts krävs ibland stöttning
av specifika problemlösare:

Clean Bath

Clean Floor

Löser tuffare fläckar och avlagringar från t ex
kalk, tvål och schampo. pH 3,5 för att lösa
kalk. Färdig att använda.

Grovrengöring för hårt smutsade ytor som golv.
pH-neutral och specialicerad på fett. Tillblandas
i hink.

•

•

•
•

Ger extra lyster i diskho,
handfat, badkar, duschglasväggar,
avloppslock, rostfritt, kranar mm.
Används i toaletten mot
bruna fläckar i köken.
OBS! Kan fläcka färgade fogar
och känsliga stenar.

•

•

För alla golvtyper som tål vatten;
klinker, plast, laminat, behandlade
trägolv mm.
Kan även blandas i sprayflaska och
användas mot tuffare fettavlagringar
i kök. Doseringen är då 2 ml till 300
ml sprayflaska (1:200).
OBS! Kom ihåg att återolja trämaterial
regelbundet för att hålla dem snygga.
Clean Floor är pH-neutral och skonsam, men bryter ner fett. Återfetta
därför bänkytoroch golv av trä vid

STÄDGUIDE
RENGÖRING MED HÅLLBAR BIOTKENIK - FÖR EN RENARE, SKÖNARE HEMMAKÄNSLA

Köket
ALL CLEAN används för avtorkning av alla ytor - kökbänkar, rostfritt, spishäll, kakel,
klinker etc. Rengör på djupet i materialets porer och löser organisk smuts som fett och
matrester.
•
•
•

Svåråtkomliga ställen som runt spishällen, under diskmaskinsbaljan,
nerfettade fogar etc - spraya gärna på, låt verka och rengör sedan med
en trasa lindad runt t ex en smörkniv för bättre åtkomst.
Känsliga material som marmor och kalksten rengörs med All Clean.
Fönster, speglar, glas - spraya på All Clean och eftertorka med torr
mikroduk för att slippa vattenränder.

CLEAN BATH används för rengöring av tuffare avlagringar från kalk och smuts
på rostfritt, fogar, klinker, kakel och glas. Ger exra lyster.
•

Blandare, kran, diskho etc - applicera och torka av. Gnugga med
svamp för extra mekanisk bearbetning för att få bort t ex missfärgningar
från kaffe/te i diskhon. Använd en tandborste för att komma åt runt
blandaren. OBS! Kan fläcka känsliga material som natursten (pH 3,5).

WC/bad
ALL CLEAN är pH-neutral och skonsam och används för städning
av alla ytor som tål vatten. Håller effektivt borta lukt i sanitära utrymmen.
• Toalett - börja gärna städningen med att spraya på, i
och golvet runt toaletten och låt verka för bästa rengöring. Var
noga att spraya på källan till lukten för att ge formulan möjlighet
att verka.
• Känsliga material som marmor och kalksten rengörs utmärkt
med All Clean. Spraya på och torka av.
• Fönster, spegla, glas - spraya på och eftertorka
med torr mikroduk för att slippa vattenränder.
CLEAN BATH är sur (pH 3,5) och används för rengöring av tuffare avlagringar
från kalk och smuts på fogar, kakel/klinker, rostfritt och glas. Ger extra lyster.
•

•

Golv

Blandare, kran, duschglasväggar - applicera och låt verka
några minuter vid behov. Torka av och gnugga med svamp för
extra mekanisk bearbetning. Använd en tandborste för att
komma åt runt blandaren.
Toalett med bruna kalkfläckar i kröken - häll i lite
Clean Bath och låt verka. Borsta ur med toalettborsten.
OBS! Kan fläcka färgade fogar och känsliga stenar (pH 3,5).

CLEAN FLOOR används för hårt smutsade ytor som golv.
Tillblandas i hink för moppning.
För alla golvtyper som tål vatten; klinker, plast, laminat,
behandlade trägolv mm.
OBS! Kom ihåg att återolja trämaterial regelbundet för att
hålla dem snygga. Clean Floor är pH-neutral och skonsam,
men bryter ner fett. Återfetta därför bänkytoroch golv av
trä vid behov.
Tips! Clean Floor kan även blandas i sprayflaska och användas
mot tuffare fettavlagringar i kök. Doseringen är då 2 ml till
300 ml sprayflaska (1:200).

För fler tips, besök oss på
www.pureeffectsweden.com

