
   
   SPOSÓB UŻYCIA I RADY PRAKTYCZNE 

 
Środek do czyszczenia m. in. markiz został opracowany w celu sprawnego i skutecznego 
czyszczenia markiz, plandek do łodzi i przyczep, poduszek na krzesła ogrodowe i innych 
tekstylnych materiałów używanych poza pomieszczeniami. 
Jest to silnie skoncentrowany preparat ulegający biodegradacji. 

 
Nie rysuje szyb i nie szkodzi kwiatom, trawie ani innej roślinności. Dla pewności jednak 
przed zastosowaniem środka zaleca się polanie wodą wrażliwych powierzchni zieleni lub 
pokrycie ich folią. 
Po zakończeniu pracy spłukać wodą. 

 
Produkt podlega obowiązkowi zgłoszenia do klasyfikacji i oznakowania i wymaga 
stosowania wyposażenia ochronnego. 
Drażniący dla oczu. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami 
natychmiast spłukać obficie wodą i skontaktować się z lekarzem. Używać okularów 
ochronnych i osłony twarzy. 

 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Rozłóż markizę, tak aby zwisała jak najbardziej pionowo. Nakładaj płyn od dołu ku 
górze, aby zapobiegać powstawaniu zacieków. Używaj gąbki albo niskociśnieniowej bądź 
wysokociśnieniowej myjki z funkcją nanoszenia koncentratu. Pozostaw na 5-10 minut. 
UWAGA! Nie dopuścić do zaschnięcia. 
Nałóż ponownie środek. W przypadku silnych zabrudzeń może być konieczne ponowne 
czyszczenie. 
Usuwaj zanieczyszczenia miękką szczotką lub gąbką i spłucz wodą. Zbyt twarda szczotka 
może uszkodzić materiał i spowodować odstawanie włókien. Dokładnie spłucz wodą i 
pozostaw markizę do wyschnięcia w pozycji rozłożonej. 
Zachlapane w trakcie mycia preparatem sąsiednie zabrudzone powierzchnie również 
zostaną oczyszczone. Aby uniknąć nierównych plam na tych powierzchniach należy je 
również wcześniej zmoczyć lub umyć przy okazji. 

 
DOZOWANIE: 
Do mocno zabrudzonych powierzchni używać koncentratu, w pozostałych 
przypadkach zmieszać z wodą w stosunku od 1:1 do 1:5. (50 % - 20 %). Przy lżejszych 
zabrudzeniach stosować roztwór z wodą w stosunku 1:10 (10 %). 
W myjce ciśnieniowej z funkcją nakładania chemikaliów stosuje się przy maksymalnym 
ustawieniu ok. 7-9 % produktu. Proporcje mogą być różne w zależności od marki. 

 
 

Często na materiale pozostają czarne plamy po pleśni. Zarodniki pleśni są martwe, ale 
pozostawiają ślady przypominające sadzę, które bardzo trudno usunąć łagodnymi 
środkami. Alternatywą jest wywabienie plam słabym roztworem wybielacza lub innego 
produktu zawierającego chlor. Pamiętaj, że również reszta materiału może ulec 
wybieleniu oraz że chlor działa szkodliwie na roślinność. 

 
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami przez info@biokleen.se 

 

MarkistvättMarkistvättMarkistvätt   

Galoppvägen 7, S-56792 Vaggeryd, Sweden 
Int+46 52233990, fax int+46 52233991 
info@biokleen.se 


