
 

    Kill Odor Plus

Το Kill Odor Plus είναι ένας μοναδικός συνδυασμός διαλυτών, 
ανιονικών τασιενεργών με εξειδικευμένο άρωμα, το οποίο διασπά 
γρήγορα τα άλατα των ούρων και γαλακτωματοποιεί τα λίπη, 
αφήνοντας καθαρή την ίνα των υφασμάτινων επιφανειών, χωρίς 
να ακυρώνει την εγγύηση των κατασκευαστών μοκετών- χαλιών.

Εφαρμογή:
Τα ανιονικά επιφανειοδραστικά του Kill Odor Plus μειώνουν 
ταχύτατα την επιφανειακή τάση της ίνας και των σκληρών 
δαπέδων, αποκολλώντας τους ρύπους και αφήνοντας το άρωμα 
του να εξουδετερώσει  τη δυσοσμία των ούρων.
Οι διαλύτες του προϊόντος έχουν σχεδιαστεί να διασπούν όλους 
τους κοινούς τύπους ρύπων που βρίσκονται σε χώρους υψηλής 
κυκλοφορίας και τους κρατά σε αιώρηση για να απομακρυνθούν 
κατά το ξέβγαλμα.

Οδηγίες Εφαρμογής:
Για χρήση ως ξελεκιαστικό (και για παλιούς λεκέδες 
ούρων)
•Μην το διαλύετε αν το χρησιμοποιείτε ως ξελεκιαστικό και 
αποσμητικό μαζί (και για τους λεκέδες ούρων)
•Διαλύστε το Kill Odor Plus με 4 μέρη κρύο νερό
Για χρήση προψεκασμού
•Διαλύστε το Kill Odor Plus  με 10 μέρη νερό.
Για χρήση σε χώρους υγιεινής
•Για καθημερινή χρήση διαλύστε το προϊόν σε 16 μέρη κρύο 
νερό.
•Για απόσμηση διαλύστε το προϊόν σε 8 μέρη κρύο νερό.
Για χρήση σε μοκέτες και χαλιά
•Ελέγξτε πάντα το προϊόν πριν το χρησιμοποιήσετε για τις 
επιπτώσεις του στα χρώματα. Απλώστε μικρή ποσότητα σε 
ένα καθαρό λευκό πανί και δοκιμάστε την αντοχή όλων των 
χρωμάτων της μοκέτας ή του χαλιού. Αν δεν υπάρχει μεταφορά 
χρώματος στο πανί ακολουθήστε τις πιο κάτω οδηγίες.
Ξελέκιασμα
•Απλώστε και τρίψτε το διάλυμα. Αφήστε να δράσει για 5 λεπτά 
και στη συνέχεια ξεβγάλτε με νερό.

Συστάσεις για την χρήση του προϊόντος
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Χώροι υψηλής κυκλοφορίας
•Προψεκάστε την επιφάνεια που θα καθαρίσετε με ρυθμό 5-10m2 ανά λίτρο 
διαλύματος, τρίψτε με μία βούρτσα και αφήστε το προϊόν να δράσει για 10 λεπτά. 
Στην συνέχεια ξεβγάλτε χρησιμοποιώντας extraction και ένα ουδέτερο προϊόν. 
 
 
Περιοδικός Καθαρισμός

•Προψεκάστε την επιφάνεια με ρυθμό 250 m2 ανά λίτρο, τρίψτε το προϊόν και 
αφήστε να στεγνώσει πριν σκουπίσετε την μοκέτα ή το χαλί.
Για χρήση με Extraction 
•Προψεκάστε την επιφάνεια με ρυθμό 250 m2 ανά λίτρο και τρίψτε το διάλυμα. 
Αφήστε να δράσει για 5 λεπτά και στη συνεχεία ξεβγάλτε με νερό.
Στέγνωμα 
•Χρησιμοποιήστε φυσητήρες για να επιταχύνεται το στέγνωμα της μοκέτας. 
Σιγουρευτείτε ότι η μοκέτα είναι στεγνή πριν πατηθεί.
Για χρήση σε χώρους υγιεινής
•Για καθημερινή χρήση : Απλώστε το προϊόν με σφουγγαρίστρα κυρίως γύρω 
από λεκάνες και ουρητήρες και αφήστε να δράσει για 10 λεπτά. Στην συνέχεια με 
καθαρή σφουγγαρίστρα και καθαρό νερό ξεβγάλτε την επιφάνεια.
•Για απόσμηση: Απλώστε το προϊόν με μία σφουγγαρίστρα κυρίως γύρω από τις 
λεκάνες και τους ουρητήρες και αφήστε να δράσει για 10 λεπτά. Στην συνέχεια 
τρίψτε με την σφουγγαρίστρα και ξεβγάλτε τα δάπεδα με καθαρό νερό. Αφήστε 
το δάπεδο να στεγνώσει καλά πριν χρησιμοποιήσετε το χώρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Εμφάνιση : Διαυγές Κίτρινο Υγρό 
PH διαλύματος : 5.0-8.0

Συσκευασία:
Κωδικός   Δοχείο
UKKP45   5lt
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