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Żel do czyszczenia
fug

Czy wiesz, że staranne wyczyszczenie
fug może odmłodzić wnętrze nawet
o kilka lat? Jeśli więc remont mieszkania
masz w dalszych planach, zacznij działać!
Ten gęsty żel czyści, odtłuszcza i pięknie
nabłyszcza fugi, ale jest jednocześnie
delikatny dla płytek, nie odbarwia i nie
wypłukuje spoin. Po takim odświeżeniu
kafle wyglądają niemal jak nowo
położone.

Za co go pokochasz:
za spektakularny efekt końcowy.

Do czego możesz
go użyć:
do spoin białych i kolorowych przy glazurze,
terakocie, gresie, marmurze i mozaikach, przy
płytkach zewnętrznych i wewnętrznych, na
podłodze i na ścianie (dzięki gęstej żelowej
konsystencji nie spływa od razu z pionowych
powierzchni).

Co tak pięknie
pachnie:
kaszmir, masło shea, róża, kokos i kremowa
wanilia.

cashmere | orchid
creamy vanilla

Zobacz, jak prosty jest
w użyciu:
nałóż żel równomiernie na czyszczoną
powierzchnię, odczekaj klika minut i przetrzyj
miejsce gąbką lub szczoteczką. Potem spłucz
wodą lub przetrzyj wilgotną ściereczką. Jeśli
po czyszczeniu niektóre miejsca będą jeszcze
wymagały dopieszczenia, powtórz czynności.

Ostrożności nigdy
za wiele:
ten żel ma w składzie wiele środków
czynnych. Jeśli masz wątpliwości, czy
nie uszkodzi czyszczonej powierzchni,
lepiej sprawdź wcześniej jego działanie
w nieeksponowanym miejscu, np. za
meblami. Absolutnie nie stosuj tego żelu
do powierzchni emaliowanych.

What you can use
it for:
white and coloured grout between glazed,
terracotta, stoneware, marble and mosaic
tiles, outdoors and indoors, it can be used
on the floor and on the walls (thanks to
its thick, gel texture it won’t trickle down
a vertical surface too soon).

Działa tak skutecznie,
bo w środku ma
[składniki]:
<5% anionowe środki powierzchniowo czynne,
<5% fosfoniany, kompozycja zapachowa,
benzisothiazolinone, methylisothiazolinone.
Zawiera Sodium Laureth Sulfate.

NIEBEZPIECZEŃSTWO. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na
organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Stosować ochronę oczu/ochronę
twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio
oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. W razie
konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazac ́ pojemnik lub etykiete .̨ Chronic ́
przed dziećmi. Najlepiej zużyć przed końcem: data i numer partii na opakowaniu.

What this lovely
scent is:
cashmere, shea butter, rose, coconut and
creamy vanilla.

cashmere

pistachio
Niebezpieczeństwo
Danger

You can’t be too
careful:
this gel contains many active agents.
If you’re not sure if it will damage the
surface, it’s a good idea to test the effect
on an inconspicuous area, for example
behind the furniture. Never apply the
gel to enamel.

We’ve made sure
the gel is free from:
chlorine and bleaches.

It is so efficient
because it contains
[ingredients]:
less than 5% anionic surfactants,
less than 5% phosphonates,
perfume, benzisothiazolinone,
methylisothiazolinone. Contains Sodium
Laureth Sulfate.

500 ml
16.9 fl.oz.

rose

orris

coconut

ACTIVE GEL | BLEACH FREE
INDOOR & OUTDOOR USE

spread the gel evenly on the surface you
want to clean, wait a few minutes and
wipe with a sponge or a brush. Rinse with
water and wipe clean with a damp cloth.
If after the first cleaning certain spots
need more attention – repeat.

DANGER. Causes serious eye damage. Harmful to aquatic life with long lasting
effects. Wear eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously
with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to
do. Continue rinsing. Avoid release to the environment. Dispose of contents/
container to properly labeled waste containers in accordance with national
regulations. If medical advice is needed, have product container or label at
hand. Keep out of reach of children. Best before: see date and batch number
on the packaging.

orchid

GROUT CLEANER
ŻEL DO CZYSZCZENIA FUG

Do you know that cleaning your grout
correctly can make your house look
a few years younger? So if you’re not
planning a renovation soon, you’d
better get down to it! This thick gel
cleans and degreases the grout, leaving
a beautiful high-gloss finish. It is delicate
for the tiles and it won’t stain or damage
the grout. After such a treatment your
tiles will look brand new.

Why you’ll love it:

chloru i wybielaczy.

RECYCLABLE
PACKAGING

See how simple
it is:

Grout cleaning
gel

spectacular results.

Zadbaliśmy, by nie
miał w składzie:

BIODEGRADABLE

EN

vanilla

shea butter
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