
 

Markis/Kapelltvätt  

       Środek czyszczący do markiz, plandek itp.  
  
O produkcie:                             

Środek czyszczący do markiz, plandek lub pokrowców np. do mebli ogrodowych, czy łodzi. Jego składniki łatwo ulegają 

biodegradacji. Ten środek nie uszkadza szkła ani aluminium i nie wpływa niekorzystnie na kwiaty i inne rośliny 

ogrodowe, jednak przed jego zastosowaniem należy zwilżyć wodą lub przykryć plandeką z tworzywa sztucznego 

wszystkie rośliny ozdobne.  

Dobrze wiedzieć:  

Z biegiem czasu tkaniny i plandeki stają się brudne z powodu działania różnych czynników np. przez 

drobny pył lub ptasie odchody, w szczególności, gdy utraciły już swoją powłokę impregnującą i 

odpychającą wilgoć. Wilgoć wiąże brud i mikroorganizmy w materiale, co może powodować nie tylko 

widoczne zabrudzenia, ale również uszkodzenia (materiał staje się kruchy itp.). Z pomocą tego środka 

czyszczącego usuwa się cały brud z powierzchni, bez ryzyka wyblaknięcia lub uszkodzenia materiału 

przez ostre składniki, co nie jest możliwe w przypadku konwencjonalnych środków czyszczących w tym 

zakresie. 

 

Zastosowanie:  
  

1. Podczas użytku nosić rękawice i okulary ochronne!  

2. Przed użyciem produktu zwilżyć wodą wrażliwe rośliny lub przykryć je plandeką z tworzywa sztucznego. Po użyciu 

produktu dokładnie spłukać trawę i rośliny znajdujące się w okolicy.  

3. Produkt jest silnie skoncentrowany i powinien być stosowany jako nierozcieńczony tylko w przypadku bardzo silnych 

zabrudzeń. W przypadku normalnych lub słabych zabrudzeń należy rozcieńczyć produkt w stosunku 1:10, dodając 

odpowiednią ilość wody.  

4. Tekstylia, które mają być czyszczone powinny wisieć pionowo lub przynajmniej pod kątem. Markizy powinny być 

rozwinięte.  

5. Roztwór nanieść na powierzchnię za pomocą spryskiwacza niskociśnieniowego lub gąbki (rękawice i okulary ochronne). 

Aplikować od dołu do góry, aby uniknąć tworzenia się smug.  

6. Pozostawić produkt na materiale przez 5-10 minut, w zależności od zabrudzenia i stanu powierzchni. Nie pozwolić, aby 

produkt wyschnął! Jeśli powierzchnia schnie zbyt szybko, powtórzyć cykl czyszczenia, aby uzyskać czas działania 

produktu 5-10 minut. Alternatywnie można lekko spryskać powierzchnię wodą (rozpylacz).  

7. Po upływie potrzebnego czasu, użyć gąbki lub miękkiej szczotki, aby zetrzeć brud, a następnie spłukać powierzchnię 

czystą wodą. Na koniec pozwolić materiałowi dobrze wyschnąć.  

  

Rady:  
  

- Podczas użytku nosić rękawice i okulary ochronne!  
- Unikać kontaktu z oczami. W przeciwnym razie natychmiast spłukać produkt dużą ilością czystej wody i udać 

się do lekarza.  

- Nie używać w bezpośrednim świetle słonecznym lub na nagrzanych powierzchniach.  

   
Dane techniczne:  
  
Aplikacja:   Spryskiwacz niskociśnieniowy, szczotka, gąbka  
Dozowanie:            W zależności od podłoża i stopnia zabrudzenia- rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1 do 1:10, nierozcieńczony tylko w  

                               przypadku bardzo dużych zabrudzeń  
Zawartość:             Niejonowe środki powierzchniowo czynne 5-15%, anionowe środki powierzchniowo czynne <5%  
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