AGO Quart
okamžité působení · snadné použití · dlouhodobá ochrana

1. K odstranění řas
2. Bez drhnutí a bez použití vysokotlakého čištění
3. Bez poškození povrchu, dlouhodobě konzervuje
Exkluzivní prostředek AGO Quart snadno čistí:
· beton, dřevo
· okapy, stěny
· pomníky, náhrobní kameny
· bazény, čluny, karavany, markýzy
· přírodní a umělý kámen, květináče
· plasty
· odstraňuje řasy v sanitární oblasti
· dezinfikuje vodu v bazénech (bez chloru)
Používejte biocidní prostředek opatrně .
Před použitím vždy čtěte etiketu a návod.

Mgr. Liana Cihelková, AGO-partner · Na Pěšině 174, Děčín
Telefon: +420 773 463 490, +420 776 093 201
E-Mail: cistenifasad-dc@seznam.cz · www.cistenifasad-dc.cz

Důležité informace
k použití prostředku AGO Quart proti řasám

Zelené řasy lze odstranit
jednoduše použitím prostředku AGO
Quart v poměru ředění 1:20.
Naneste na plochy zasažené řasami
za suchého dne. Následné omytí není
nutné. Řasy již po několika málo
dnech zmizí.

Silný nános zelených řas, který je
na postižených místech dlouhá léta,
ošetřete roztokem v poměru 1:10.
Proces likvidace řas trvá v tomto
případě několik týdnů. Jednorázové
ošetření je dostačující.

Je-li nános černý nebo pokud se
časem objevil lišejník, měly by být
tyto plochy ošetřeny vydatně
prostředkem AGO Quart v poměru
ředění 1:10. V žádném případě není
nutné následné ošetření. Černé řasy
zmizí během jednoho roku. U lišejníku
to může trvat až 24 měsíců.

AGO Quart působí na každém
povrchu, který snese vodu. Již několik
let používají odborníci AGO Quart
profesionálně u svých zákazníků.
Máte-li znečištěnou fasádu, případně
střechu, obraťte se na našeho
místního partnera, který Vám s
řešením problému pomůže.

Důležité při práci s prostředkem AGO Quart:
AGO Quart je vysoce koncentrovaný exkluzivní prostředek a používá se výhradně ředěný. Poměr ředění je nutno
přizpůsobit účelu použití a síle znečištění.
AGO Quart by měl být v každém případě nanášen postřikovačem. Rádi Vám při výběru vhodného postřikovače
pro použití v domácnosti poradíme.
Výjimečná vlastnost AGO Quart, schopnost účinné látky zůstat a působit na povrchu i po jednom roce, odlišuje
tuto látku od všech dostupných výrobků. Výsledky čištění na sebe za určitých okolností nechají čekat delší dobu,
ale výsledek přesvědčí každého skeptika a po více než 11 letech zkušeností našich zákazníků s tímto produktem
můžeme tvrdit, že s prostředkem AGO Quart můžeme nabídnout nejšetrnější prostředek k materiálům,
nejjednodušší a nejlevnější řešení pro čištění v celém domě i jeho okolí.

