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CA 20 C Καθαριστικό συντήρησης ειδών υγιεινής
Καθαρισμός δαπέδων

Προειδοποίηση
Σύντομες οδηγίες! Πριν τη χρήση του απορρυπαντικού διαβάστε το φύλλο πληροφοριών του προϊόντος και λάβετε 
υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας στην ετικέτα. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες δοσολόγησης στην ετικέτα του προϊόντος.
Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο υπό καθαρισμό προϊόν ή κιν-
δύνους για το περιβάλλον, το χρήστη ή άλλα άτομα.

Προετοιμασία

1 A B C A Τοποθετήστε τα κόκκινα πανάκια καθαρι-
σμού στον κουβά (10 - 15 τεμάχια).

B Προσθέστε το διάλυμα καθαριστικού συντή-
ρησης χώρων υγιεινής πάνω στα πανάκια 
καθαρισμού. Δοσολογία: 10 ml/l.
1l Διάλυμα καθαριστικού/ 10 - 15 πανάκια 
καθαρισμού

C Κλείστε καλά το καπάκι, αναποδογυρίστε τον 
κουβά κι αφήστε το διάλυμα καθαριστικού να 
δράσει.

Καθαρισμός

2 A B C Υπόδειξη
Πριν τον καθαρισμό απομακρύνετε τους ογκώδεις 
ρύπους από την επιφάνεια.
A Στερεώστε το πανάκι στο στήριγμα.
B Καθαρίστε ομοιόμορφα το δάπεδο.
C Αν είναι αναγκαίο, σκουπίστε την επίστρωση 

με καθαρό νερό.

Μετά τον καθαρισμό

3 A B A Τοποθετήστε τα χρησιμοποιημένα σύνεργα 
καθαρισμού στο σάκο πλυντηρίου.

B Ξεπλύνετε τον κουβά και αφήστε τον να 
στεγνώσει. Αν είναι αναγκαίο, ετοιμάστε νέα 
πανάκια καθαρισμού.
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CA 20 C Καθαριστικό συντήρησης ειδών υγιεινής
Καθαρισμός με σκούπισμα και κουβά

Προειδοποίηση
Σύντομες οδηγίες! Πριν τη χρήση του απορρυπαντικού διαβάστε το φύλλο πληροφοριών του προϊόντος και λάβετε 
υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας στην ετικέτα. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες δοσολόγησης στην ετικέτα του προϊόντος.
Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο υπό καθαρισμό προϊόν ή κιν-
δύνους για το περιβάλλον, το χρήστη ή άλλα άτομα.

Προετοιμασία

1 A B C A Γεμίστε τον κουβά με νερό.
B Καθορίστε τη δοσολογία του καθαριστικού 

συντήρησης χώρων υγιεινής: 10 ml/l.
C Προσθέστε το καθαριστικό συντήρησης χώ-

ρων υγιεινής στον 
κουβά.

Καθαρισμός

2 A B C A Υγράνετε το πανί στον κουβά και στύψτε το.
B Καθαρίστε την επιφάνεια με το πανί.
C Εάν είναι αναγκαίο, στεγνώστε / γυαλίστε την 

επιφάνεια.

Μετά τον καθαρισμό

3 A B A Τοποθετήστε τα χρησιμοποιημένα σύνεργα 
καθαρισμού στο σάκο πλυντηρίου.

B Ξεπλύνετε τον κουβά και αφήστε τον να στε-
γνώσει.
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CA 20 C Καθαριστικό συντήρησης ειδών υγιεινής
Καθαρισμός με σκούπισμα και ψεκαστήρα

Προειδοποίηση
Σύντομες οδηγίες! Πριν τη χρήση του απορρυπαντικού διαβάστε το φύλλο πληροφοριών του προϊόντος και λάβετε 
υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας στην ετικέτα. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες δοσολόγησης στην ετικέτα του προϊόντος.
Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο υπό καθαρισμό προϊόν ή 
κινδύνους για το περιβάλλον, το χρήστη ή άλλα άτομα.

Προετοιμασία

1 A B C A Καθορίστε τη δοσολογία του καθαριστικού 
συντήρησης χώρων υγιεινής: 5 ml/0,5 l.

B Γεμίστε τον ψεκαστήρα με νερό και προσθέ-
στε το καθαριστικό.

C Βιδώστε την κεφαλή ψεκασμού στη φιάλη.

Καθαρισμός

2 A B C Υπόδειξη
Πριν τον καθαρισμό απομακρύνετε τους ογκώδεις 
ρύπους από την επιφάνεια.
A Ψεκάστε καθαριστικό συντήρησης χώρων 

υγιεινής 1 - 3x σε ένα πανί.
B Καθαρίστε την επιφάνεια με το πανί.
C Απομακρύνετε τους διαλυμένους ρύπους. 

Εάν είναι αναγκαίο, στεγνώστε / γυαλίστε την 
επιφάνεια.

Μετά τον καθαρισμό

3 A A Τοποθετήστε τα χρησιμοποιημένα σύνεργα 
καθαρισμού στο σάκο πλυντηρίου.


