
Pure 100 Általános tisztítószer koncentrátum 

Ez az ökologikus tisztítóformulát Ausztriában állították elő.  

Ökologikus általános tisztítószer koncentrátum 

A természetesen tiszta éteri olajokkal minden tiszta és fényes felületért (ablak, tűkör, csempe, 

lakkozott padló, műpadló, autó). Különösen hatékony.  

Összetevők: 5-15% anionos tisztítószer, 5-15% nem ionos tisztítószer.  

Ezenkívül tartalmaz: víz, só, etanol, narancsolaj (tartalmaz zöldcitromot), levendulaolaj. A 

termék összes összetevője 98%-ban növényi alapú.  

Adagolás: A koncentrátumot vízzel hígítsa! A szennyeződések szintjének - 2-4ml – 

megfelelő mennyiségű szert tegyünk 500ml vízbe (szórófejes flakon), a takarékos tisztítás 

érdekében. 

Egyszerű adagolás: 1x pumpálás =2ml 

A környezetre való hatások befolyásolása végett, kövesse a javasolt adagolást.  

Normál szennyeződés: 1-3ml fél liter vízbe 

Erős szennyeződés: 5-10ml fél liter vízbe 

Fontos: Ez a termék magas koncentrátumú és hígítatlanul nem szabad használni! A magasabb 

adagolás nem vezet jobb tisztításhoz, hanem erős habzás jön létre, ami ahhoz vezet, hogy 

nagy mennyiségű vizet pazarolunk ezzel.   

Gyermekektől távol tartandó! 

Ökologikus tisztítószer, ami érzékeny embereknek, és különösen a bőrüket védők számára is 

megfelelő. Biológiailag lebomló készítmény. 

 

Pure 100 Zsíroldó koncentrátum 

Ez az ökologikus tisztítóformulát Ausztriában állították elő.  

Biológiailag teljesen lebomló termék.  

Ökologikus zsíroldó koncentrátum = Valódi kenőszappan. Megfelelő sütőre, szagelszívóra, 

grillre, munkafelületre, valamint szőnyeg és kárpitos bútorok tisztítására.  

Összetevők: > 30% szappan (növényi olajból elő állított szappan), nem ionos tisztítószer. 

Ezenkívül tartalmaz: víz, narancsolaj (tartalmaz citromot), az összes összetevő 100%-ban 

természetes eredetű.  

Adagolás: Koncentrátum, vízzel hígítani! A tartós tisztításhoz 10-20 ml zsíroldót tegyen 

500ml vízbe, a nagyon makacs szennyeződésnél vigye fel a felületre és hagyja hatni. Ezt 

követően a szokott módon tisztítson.  

Egyszerű adagolás: 1x pumpálás = 2ml A környezetre való hatások befolyásolása végett, 

kövesse a javasolt adagolást.  Normális szennyeződés: körülbelül 20ml zsíroldót 500ml vízbe 

tegyen.  



Nagyon erős szennyeződés: Vigye fel a szert, majd hagyja hatni, ezután szokásos módon 

tisztítsa a felületet és tiszta vízzel mossa át. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot.  

Szőnyeg, kárpitos bútor: 1:20-tól 1:50 arányig vízzel hígítani, felvinni a felületre és hagyni, 

végül finoman egyenletesen nyomás nélkül tisztítani, majd szárazna törölni a felületet.  

Tippek: Minél tovább hagyja hatni a terméket, annál kevesebb energiát kell a végleges 

tisztításra fordítania. Erősen szennyezett mosnivalókat a zsíroldóval mosás előtt elő lehet 

kezelni. Levéltetű kezelésére is alkalmas a termék, ehhez 1:30 arányban vízzel hígítsuk a 

zsíroldót és 2-3 naponta a növényeken használhatjuk.  A levél alsó részét se felejtsük el! Ne 

direkt napfénynél használjuk! Gyermekektől távol tartandó! 

Pure 100 vízkőoldó koncentrátum 

Ez az ökologikus tisztítóformulát Ausztriában állították elő. 

Ökologikus vízkőoldó Kiváló minőségű gyümölcssavval az elektromos készülékek (nem 

mérgező) vízkő eltávolításáért (kávégép, gőzölős vasaló, mosógép, mosogatógép.) illetve az 

egészségügyi területek hatékony tisztításáért (wc, fürdőkád, mosdókagyló, csempe, 

zuhanyzó). 

Összetevők: > 30% citromsav, 5-15%  borsav, 5-15% tejsav (növényi). Az összetevők 100%-

ban növényi eredetűek.  

Adagolás: Fürdő/WC tisztítás, Anti-vízkő spray a konyhába: 3-4 teáskanál szert 500ml 

vízben feloldani (mi ajánlunk az oldatba még 2-4ml általános tisztítószert). A kávégép, 

mosógép, és a gőzölős vasaló vízkövének eltávolításához: 6-7 teáskanál szert 1L vízben 

feloldani és szokásosan tisztítani.   

A környezetre való hatások befolyásolása végett, kövesse a javasolt adagolást.  

Fontos: Nem alkalmas sav érzékeny anyag tisztításához. Kétség esetén egy nem feltűnő 

felületen próbálja ki a terméket.  

Biztonsági utasítás:  H319 – Erős szemirritációt okozhat.  

9264 - Használat után alaposan megmosni. 

P280 – Védőkesztyű és védőszemüveg használata.  

P305/P351/P338 – Szemmel való érintkezés: Néhány perc után vízzel alaposan öblítse ki a 

szemét. P337/P313 – Fennmaradó szemirritáció esetén forduljon orvoshoz. Gyermekektől 

távol tartandó.  
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