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TOP LOC
Univerzális tisztítószer 

koncentrátum
Ön belegondolt már abba, hogy mennyi pénzt 
költ háztartásában tisztítószerekre? Ha még nem, 
akkor most kérem számolja össze. Általános tisztító-
szer, felmosó szer, ablakmosószer, fertőtlenítőszer, folt-
tisztító szer, mosáshoz adalék, autómosószer stb. Eze-
ket mind-mind helyettesítheti a TOP LOC koncent-
rátummal. Ha kijött az összeg, akkor hasonlítsa össze 
a Top Loc koncentrátum árával. Gondoljon bele hány 
féle tisztítószert kell otthon tárolnia, mennyi helyet fog-
lal és mennyire környezetszennyező a sok � akon elő-
állítása, megsemmisítése. A TOP LOC környezetbarát, 
könnyen lebomló mosóaktív anyagokat tartalmaz. Ugye 
megéri megvenni? A TOP LOC koncentrátumot hígít-
va kell használni. Adagolás: 5 liter vízhez 5-10 ml kon-
centrátum elegendő, így 250 ml koncentrátumból 125 

liter tisztítószer lesz. A fertőtlenítő 
hatás eléréséhez 5 - 10 percig 
hagyja a felületen az oldatot. A 
� akonhoz adagoló pumpa is be-
szerezhető, vagy szórófejes � akon 
(keresse webáruházunkban) a gyor-
sabb és hatékonyabb használat meg-
könnyítésére. 
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Terméktapasztalat
Hogy hogyan használjuk ki a leggazdaságosabban? Elő-
ször is vásároljunk hozzá egy adagoló pumpát, amely 
segítségével gazdaságosabbá válik a használata (1 nyo-
más = 1 ml) és jó ha van egy szórófejes flakonunk is 
(csempére, egyéb felületekre kiszórni).
- Napi felmosáshoz, különböző felületek napi tisztításá-
hoz: 10 l vízhez elegendő 1-2 ml tömény szer. (Fürdő-
kád, kagylók, munkafelületek, padlófelmosásához stb.) 
- Nagytakarításkor, erősebben szennyezett felületek ese-
tén: 0,5 l vízhez 5-6 ml TOP LOC-ot teszünk. Jelentő-
sen megkönnyítjük a munkánkat, ha a tisztítandó felü-
letet egyenletesen beszórjuk a fent leírt koncentráció-
jú tisztítószerrel és néhány percig a felületen hagyjuk, 
hogy hasson. 
- Ablak-, csempe tisztításhoz: 0,5 l vízhez 3-4 ml TOP 
LOC-ot használunk. Leöblítjük, vagy tiszta ronggyal  
letöröljük. A felületek cseppmentesen száradnak. 
- Hűtőszekrény takarításához, fertőtlenítéséhez: 0,5 l 
vízhez 5-6 ml TOP LOC-ot teszünk. Ezzel takarítjuk kí-
vül-belül, a végén egy erősebb koncentrációjú szerrel 
(0,5 l vízhez 10 ml TOP LOC) vékonyan befújjuk a bel-
sejét és hagyjuk kiszellőzni legalább 1 órát (ez a folya-
mat a szagtalanítás, fertőtlenítés)! 

Ardelean Ildikó, Gyergyószentmiklós

A TOP LOC-ról további terméktapasztalatokat olvashat 
honlapunkon a webáruházban a termék mellett.
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