AGO BIO – Univerzální čistič = náš multitalent
má neutrální pH, je to vysoce koncentrovaný aktivní čistič, šetrný k pokožce i k životnímu prostředí a velmi
úsporný. Na rozdíl od alkalického mýdla (toaletní mýdlo, mazlavé mýdlo) není AGO BIO univerzální čistič
citlivý na teplotu vody nebo látky způsobující tvrdost vody. Proto máte k dispozici vždy plnou čistící sílu.
Je vhodný na vše, co může být čištěno mokrou cestou jako např. podlahy, dlažba, sklo, plasty, kovové
povrchy, přístroje atd.
Normální znečištění lze rychle a s jistotou odstranit použitím malého množství AGO BIO univerzálního
čističe do vody.
Náš AGO BIO univerzální čistič myje nádobí a nástroje, rozpouští mastnotu, šetří ruce a příjemně voní.
Můžete jej použít i na praní jemného prádla.
Různé velikosti balení
Bio čistič pro domácnost můžete koupit i ve větších množstvích, tím ušetříte čas i peníze, nepotřebujete
už různé čistící prostředky pro různé povrchy v domácnosti.
•

uplatnění výrobku
tímto prostředkem můžete vyčistit všechno, co je určeno pro mokré čištění – podlahy, sklo, dlažbu,
plasty a kovové povrchy. Lze ho také doporučit pro čištění přístrojů v kuchyni a v domě, jednoduše
otřete a povrch je beze šmouh vyčištěn. Pokud přidáte ještě malé množství odstraňovače
vápenatých usazenin k Vašemu čistícímu roztoku, budou všechny povrchy bez skvrn způsobených
tvrdou vodou.

•

vlastnosti
Bio-čistič je pH-neutrální, koncentrovaný a velmi silný. Navíc je šetrný k životnímu prostředí a šetří
Vaši pokožku, je velmi úsporný, takže ušetříte peníze. Není citlivý na teplotu vody jako jiné čističe,
můžete tedy použít jak studenou, tak teplou nebo horkou vodu. Bio-čistič pro domácnost si tak
zachovává vždy plnou čistící schopnost. Pro odstranění běžných nečistot stačí malé množství
Vašich rukou, navíc má příjemnou vůni, která Vás překvapí.

•

použití
AGO BIO-čistič je koncentrát, musíte ho tedy ředit!
-

-

-

Na 10 litrů vody použijte 2 až 10 ml koncentrátu. Takto vzniklý roztok použijte na vytírání
podlah, otírání povrchů, mytí nádobí. Můžete opláchnout čistou vodou nebo otřít (nádobí,
stoly aj.)
Je možné jej kombinovat s odstraňovačem vápenatých usazenin, získáte tak vynikající
prostředek na mytí koupelen. Doporučujeme použít rozprašovač. Tento naplňte do ¾
čistou vodou, přidejte 10 – 15 ml AGO BIO-čističe a 15 – 30 ml odstraňovače vápenatých
usazenin. Krátce protřepejte. Touto směsí můžete vyčistit celou koupelnu, dlažbu, toalety,
umyvadla a sprchové kouty.
Při silném znečištění dejte trochu Bio-čističe přímo na houbičku, a i ty nejodolnější skvrny
bez námahy zmizí.
Vyzkoušejte to a budete nadšeni.

Obsažené látky:
• 15 - 30% anionické tenzidy
• 5 - 15% amfoterní tenzidy
• vonné látky
• Sodium Benzoate
• Limonene

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Varování
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc nebo ošetření.

čočky,

