3 KROKI
DO PROSTSZEGO I SZYBSZEGO CZYSZCZENIA
Codzienne zastosowanie

1

2
a) Wstrząsnąć blueFox2.

b) S
 pryskać pisuary i płytki
ścienne. Pozostawić na
chwilę.

a) Na chwilę podnieść biokapsułkę blueFox1. Szczotką
w kształcie litery S marki
blueFox dokładnie wyczyścić
odpływ i krawędzie pisuaru.

b) Wypłukać pisuary.

c) Szczotką w kształcie litery S
marki blueFox wyczyścić trudno
dostępne miejsca pod krawędziami,
a następnie wypłukać.

2
Nie musisz wykonywać
dodatkowej pracy. Czyścisz
jak zwykle – tylko przy użyciu
innych środków!

Srogi zespole serwisowy!

3

Zadają sobie Państwo wiele trudu, aby dokładnie
wyczyścić pisuary i ich otoczenie. Teraz z pomocą
przychodzi biologia, aby wesprzeć Państwa
podczas pracy, a jednocześnie pomóc naturze.

a) Ponownie spryskać
pisuary i płytki ścienne.

Rury odpływowe nie będą się już nigdy zatykać, a
powietrze zachowa nieskazitelną świeżość.
Aby móc osiągnąć ten cel z systemem blueFox,
konieczne jest przestrzeganie zasad!

Podłogę w całym obszarze sanitarnym
czyścić przy użyciu wody do mycia blueFox3.

Nigdy nie używać chemicznych środków
czyszczących w połączeniu z komponentami blueFox.

PERFEKCYJNY POCZĄTEK. Z MYŚLĄ
O NASZYM ŚRODOWISKU!
Pierwsze zastosowanie

1

2
a) Wstrząsnąć blueFox2.

b) Spryskać pisuary i płytki
ścienne. Pozostawić na
chwilę.

2

c) Szczotką w kształcie litery S
marki blueFox wyczyścić trudno
dostępne miejsca pod krawędziami,
a następnie wypłukać.
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0,

a) Do otworu odpływowego włożyć
b) Teraz polać dodatkowo 0,5 l wody, aby
blueFox Powerpack, ewentualnie
zagwarantować czyszczenie aż do rury
docisnąć, aby spłynęła woda lub
odpływowej. Pozostawić na kilka
polać wodą. Po upływie ok. 1 min
godzin – najlepiej na noc. Wypłukać.
rozpocznie się intensywne czyszczenie pianą. Pozostawić na chwilę.
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3L
a) Ponownie spryskać pisuary‘
i płytki ścienne.

b) Do każdego pisuaru włożyć
przez otwór odpływowy
biokapsułkę blueFox1
półkulą do góry.

Podłogę w całym obszarze sanitarnym
czyścić przy użyciu wody do mycia blueFox3.

0,3 L

c) Wyregulować ilość wody podczas płukania na 0,3 litra. W ten
sposób oszczędza się 90% wody
przy każdym płukaniu.

Nigdy nie używać chemicznych środków
czyszczących w połączeniu z komponentami blueFox.

