TOP LOC
Univerzális tisztítószer koncentrátum
Ön belegondolt már abba, hogy mennyi pénzt költ háztartásában tisztítószerekre? Ha még nem,
akkor most kérem, számolja össze.
 Általános tisztítószer: ...........................................................
 Felmosó szer: ........................................................................
 Ablakmosószer: ....................................................................
 Fertőtlenítőszer: ...................................................................
 Folttisztító szer: ....................................................................
 Mosáshoz adalék: .................................................................
 Autómosószer: ......................................................................
 Egyéb tisztítószer: .................................................................
 Egyéb tisztítószer: .................................................................
_______________________________________________
 Eredmény: .............................................................................
Ha kijött az összeg, akkor hasonlítsa össze a TOP LOC koncentrátum árával.
TOP LOC árai:
Eladási ára: 2.460 Ft; 39 RON; ~ 8,2 Euro
15%-os ár: 2.090 Ft; 33 RON; ~ 7 Euro

(1 Euro = 300 Ft)

Üzletvezetői ár: 1.890 Ft; 30 RON; ~ 6 Euro
8 Pont
Ne feledje még ma megrendelni!
Rendelési kód: 301
Gondoljon bele hány féle tisztítószert kell otthon tárolnia, mennyi helyet foglal és mennyire
környezetszennyező a sok flakon előállítása, megsemmisítése. A TOP LOC környezetbarát, könnyen lebomló
mosó aktív anyagokat tartalmaz. Ugye megéri megvenni? A TOP LOC koncentrátumot hígítva kell
használni. Adagolás: 5 liter vízhez 5-10 ml koncentrátum elegendő, így 250 ml koncentrátumból 125 liter
tisztítószer lesz. A fertőtlenítő hatás eléréséhez 5 - 10 percig hagyja a felületen az oldatot. A flakonhoz
adagoló pumpa is beszerezhető, vagy szórófejes flakon (keresse web áruházunkban) a gyorsabb és
hatékonyabb használat megkönnyítésére. Az adagoló pumpa egy nyomásara 1 ml-t adagol. A szórófejes
flakonba előre bekeverheti a tisztítószert, így még könnyebb és gyorsabb a takarítás.
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TOP LOC terméktapasztalat
Hogyan használjuk ki a leggazdaságosabban? Először is vásároljunk hozzá egy adagoló pumpát, amely
segítségével gazdaságosabbá válik a használata (1 pumpa = 1 ml) és jó, ha van egy szórófejes flakonunk is.
1. Napi felmosáshoz, különböző felületek napi tisztításához:
10 l vízhez elegendő 1-2 ml-nyi tömény szer. (Fürdőkád, kagylók, munkafelületek, padlófelmosásához stb.)
2. Nagytakarításkor, erősebben szennyezett felületek esetén:
0,5 l vízhez 5-6 ml TOP LOC-ot teszünk. Jelentősen megkönnyítjük a munkánkat, ha a tisztítandó felületet
egyenletesen beszórjuk a fent leírt koncentrációjú tisztítószerrel és néhány percig a felületen hagyjuk, hogy
hasson. Ugyanezt az oldatot használhatjuk szőnyegek, kárpitok tisztítására is.
3. Ablak-, csempe tisztításhoz: 0,5 l vízhez 3-4 ml TOP LOC-ot használunk. Leöblítjük, vagy tiszta ronggyal
letöröljük. A felületek cseppmentesen száradnak.
4. Hűtőszekrény takarításához, fertőtlenítéséhez: 0,5 l vízhez 5-6 ml TOP LOC-ot teszünk – ezzel takarítjuk kívülbelül, a végén egy erősebb koncentrációjú szerrel (0,5 l vízhez 10 ml TOP LOC) vékonyan befújjuk a belsejét és
hagyjuk kiszellőzni legalább 1 órát (ez a folyamat a szagtalanítás, fertőtlenítés)!
5. Mosogatáshoz is használhatjuk, hiszen nagyon jó zsíroldó hatása van: 0,5 l vízhez 15 ml TOP LOC. Néha nem
is árt, ha az edényeinket TOP LOC-os vízzel mossuk át, hogy néha fertőtlenítsük is őket: különösen
vágódeszkákat, fakanalakat stb. érdemes ezzel a szerrel lemosni, hiszen ott jobban megtelepedhetnek a
baktériumok. Ugyanilyen oldattal lemoshatók a tűzhelyek, páraelszívók is.
6. Foltkiszedéshez: töményen használjuk, direkt bekenjük a foltot vele. A legjobb eredményt akkor érjük el, ha a
friss foltot azonnal bekenjük és így tesszük a szennyesbe, vagy várunk 1-2 órát és utána mossuk ki. Régi foltok is
eredményesen kezelhetők, türelemmel, akár többször is megismételve a műveletet. Minden folt eltávolításánál
érvényes a „Türelem rózsát terem” közmondás. Természetesen az eredmény függ az anyag minőségétől is. (Mi
távolítottunk el 100%-os eredménnyel tinta, golyóstoll, fekete áfonya, filctoll, vér, szurok, zsír, rágógumi, cékla
foltokat is. Volt olyan eset is, hogy egy kis tintapöttyöt nem tudtunk eltávolítani teljesen, idővel viszont halványult
a folt.) Ugyanilyen foltok távolíthatók el kárpitokból, autóülésekről is. Ez esetekben is töményen kenjük be a
foltokat, kis időt rajta hagyjuk, kb.1 órát, utána nedves szivaccsal törölgetjük, míg a folt eltűnik.
7. Alkalmazható gépi mosásnál adalékként is, néhány milliliter is jelentősen növeli a tisztítóhatást.
Szennyezettebb felületeket (gallér, kézelő stb.) fújjuk be erősebb koncentrációjú szerrel (0,5 l vízhez 10 ml TOPLOC), így tegyük be mosni.
8. Szobanövényeink leveleinek lemosása: 1l víz és 1 ml TOP LOC oldatával történik. Befújjuk a leveleket, majd bő
vízzel öblítjük. A TOP LOC-os víz a virágok földjébe kerül, de ez nem károsítja a növényt! Ha a leveleket egy ilyen
töménységű oldattal néha bepermetezzük, megelőzhetjük a tetvesedést.

Ardelean Ildikó, Gyergyószentmiklós
TOP LOC-ról további terméktapasztalatokat olvashat honlapunkon a web áruházban a termék mellett.
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