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AGO Bio čistící prostředek pro domácnost
vydatný · silný · dlouho působící · rychle biologicky odbouratelný

AGO Bio – čistící prostředek pro domácnost
- nahradí většinu Vašich čistících prostředků pro domácnost. Biologicky rychle odbouratelný - vysoce
koncentrovaný – super úsporný. Doplňujte si v budoucnu AGO Bio-čistič pro domácnost z velkých cenově
výhodných balení sami. Doba nekonečných, drahých jednorázových výrobků v našich skříňkách je pryč.
-

na běžné znečištění v domácnosti
do kuchyně, koupelny
na mytí podlah, čištění oken
odstraní i odolnou špínu

AGO Biouniverzální čistič
Vysoce koncentrovaný
a velmi úsporný. Čistí
všechny omyvatelné
plochy rychle a
zanechává je zářivě
čisté např. nádobí,
příbory, sklo, zrcadla,
skříně a mnoho jiného.

.
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Důležité informace
k použití AGO čističe pro domácnost
AGO Bio-univerzální čistič
AGO Bio univerzální čistič je pH-neutrální, vysoce koncentrovaný, aktivní prostředek, snášenlivý s pokožkou a šetrný k životnímu prostředí, jakož i velmi úsporný.
Oproti alkalickému mýdlu (toaletní mýdlo, tekuté mýdlo) není AGO Bio univerzální čistič citlivý na tvrdost vody. Tak je k dispozici vždy plná čistící síla.
Normální znečištění lze rychle a jistě odstranit přidáním malého množství AGO Bio univerzálního čističe do vody na mytí.
AGO Bio univerzální čistič je vhodný na mytí nádobí a přístrojů, rozpouští mastnotu a olej, je šetrný k pokožce rukou. Příjemně voní čistotou.
Čistí
všechny omyvatelné plochy rychle a zanechává je zářivě čisté např. stoly, kuchyňské linky, podlahy, okna atd.
1-4 ml na 5 litrů vody určené k umývání, vytírání nebo čištění. Spolu s AGO odvápňovačem vyčistí AGO univerzální koncentrát
perfektně celou koupelnu. Lze použít také jako roztok v postřikovací láhvi (dlaždičky, zrcadla aj.) v ředění 1:20.
Myje
nádobí a přístroje. Rozpouští olej a mastnotu, šetří pokožku rukou.
2ml vystačí na kompletní umytí nádobí.
Pere
Ideální pro ruční praní jemného prádla. 2-8 ml na 5 litrů vlažné vody.
Určen také na normální znečištění v koupelně a na WC / okna, zrcadla, dlaždičky.

Účinný i ve studené vodě,
nezávislý na tvrdosti vody.

Dezinfekce & impregnace všech povrchů v domácnosti
Ošetřete například prádlo v domácnosti ohrožené bakteriemi či plísněmi spolehlivě s prostředkem
AGO stop plísni, který působí zároveň deodoračně. Pachy tak nemají žádnou šanci. Koncentrát
k ošetření všech povrchů použijte s rozprašovačem proti plísni, pachům či mikroorganismům. Lze
použít dokonce i v prostorách, kde se pracuje s potravinami.
AGO stop plísni doplňuje AGO univerzální čistič a AGO odvápňovač. Takto nahradíte skoro všechny
čistící prostředky v domácnosti.

