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RINGO OCTOVÝ ISTI
istí a leští zrcadla a pochromované povrchy

Nalijte pln  koncentrovaný p ípravek do rozprašova e. Nast íkejte na zrcadlo ze vzdálenosti 15 – 20 cm. Set ete
papírovým ru níkem nebo had íkem bez chlup . Nepoužívejte p ípravek na p írodní mramor, vápenec nebo jiné
porézní povrchy.

istí WC mísy

Nalijte na st ny mísy a do mísy cca 100 ml isti e a nechejte p sobit minimáln  15 minut, poté o ist te kartá em a
spláchn te. Pokud chcete odstranit usazeniny vodního kamene ze dna mísy, pokuste se nejprve vytla it WC kartá em

tšinu vody z mísy od odpadu. Poté nalijte do mísy cca ¼ litru isti e a nechejte p sobit nejlépe p es noc. Poté
ist te kartá em a spláchn te.

Odstra uje usazeniny mýdla ze sprchových záv  a keramických dlaždic.

Post íkejte skvrny koncentrovaným p ípravkem a jednoduše set ete nebo opláchn te.

istí a leští nerezová umyvadla, kohouty, pracovní desky, keramické dlaždice a spot ebi e

Nalijte octový p ípravek do rozprašova e. Nast íkejte na zne išt ný povrch ze vzdálenosti 15 – 20 cm. Set ete
papírovým ru níkem nebo houbou. Nepoužívejte na p írodní mramor, b idlici nebo porézní povrchy z vápence.

Odstra uje nánosy vápence z vodovodních baterií

Namo te papírový ru ník v koncentrovaném octovém p ípravku a omotejte kohout na 10 minut. Odstra te ru ník a
set ete nebo opláchn te usazeniny.

istí sprchové r žice

Pono te pochromovanou r žici do nádobky s roztokem ¼ litru p ípravku a 1 litru vody. Va te 15 min. Pro plastové
sprchy smíchejte stejné množství p ípravku a horké vody a pono te r žici na dobu jedné hodiny do roztoku. R žici

kladn  p ed použitím propláchn te. Pravidelné išt ní každých 6 m síc  zabrání nar stání vápenatých usazenin.

istí podlahy

istí nevoskované laminátové podlahy a podlahy s keramickými dlaždicemi. Použijte roztok p ipravený z 1 dílu
ípravku a 4 díl  vody. Nepoužívejte na p írodní mramor nebo vápenec a na mo ené podlahy, které nejsou opat eny

polyuretanovým nebo jiným odolným filmem.

Odstra uje skvrny z koberce

Odstra uje následující skvrny z koberce: mo  a fekálie domácích mazlí , ervené a bílé víno, míchané nápoje a
likéry, make-up, aj, okoládu, mléko, ovocný džus, ho ici, ke up. Otestujte p edem stálobarevnost koberce na málo
viditelné ploše.

Seškrábn te nebo odsajte zbytky ne istot
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Naneste roztok, který p ipravíte smícháním 2 ml (1/2 kávové lži ky) prost edku na mytí nádobí a 250 ml teplé
(ne horké vody) za použití vlhkého had íku. Nechejte p sobit 3 – 5 min.
Odsajte dosucha, NET ETE
Naneste neparfemovaný p ípravek za použití navlh eného ru níku.
Vymyjte houbou navlh enou ve vod
Odsajte do sucha p itisknutím papírové ut rky na zašpin né místo.NET ETE

Zm uje prádlo

idejte 125 ml neparfemovaného p ípravku do posledního máchání. P ípravek zm í prádlo a zneutralizuje zbytky
pracího prášku.

Uvol uje pra ku

Snižuje nerozpušt né úsady a zbytky pracího prášku v trubkách, hadicích a odpadu, které se vytvá ejí, pokud je asto
používáno praní p i nízkých teplotách. Nalijte 500 ml p ípravku na dno pra ky a spus te b žný cyklus praní bez prádla

i teplot  60°C. Opakujte podle pot eby jednou za t i až šest m síc .

Uvol uje odpady a odstra uje pachy z nich

Nasypejte hrstku jedlé sody do odpadu a zalijte ¼ l p ípravku. Když p estane bublat, propláchn te horkou vodou.
Pokud je pot eba, opakujte znovu, dokud odpad voln  neodtéká.

Odstra uje skvrny z od

Odstra uje skvrny od ovoce, marmelády, make-upu, inkoustu, ho ice, Coca-coly, kávy, deodorantu nebo
antiperspirantu. T ete skvrnu lehce had íkem namo eným v neparfemovaném p ípravku a pak vyperte podle návodu
od výrobce. V p ípad  skvrn od trávy nechte od v namo ený v p ípravku po dobu 2 – 3 hodin a pak jej vyperte jako
obvykle. Výsledky jsou lepší, pokud odstraníte skvrnu do 24 hodin. Nepoužívejte p ípravek na acetátové tkaniny,
protože m že narušovat vlákna.

Stabilizuje barvy

K udržení barev, které mají tendenci blednout, pono te tkaninu p ed praním do roztoku p ipraveného smícháním 1 dílu
neparfemovaného p ípravku a dvou díl  vody. Poté vyperte jako obvykle. Nepoužívejte p ípravek na acetátové
tkaniny, protože m že narušovat vlákna.

Odstra uje skvrny od posypové soli

Ot ete boty had íkem namo eným v roztoku p ipraveném smícháním 15 ml (1 polévkové lžíce) p ípravku a ¼ litru
vody.

Eliminuje zápach z cigaret

Položte sklenici napln nou p ípravkem do místnosti, kde chcete pohltit nežádoucí zápach.

Odstra uje nep íjemné kuchy ské pachy

Smíchejte 175 ml p ípravku a 750 ml vody a va te v otev eném kastrolu na sporáku nebo do doby než se zápach
ztratí.

Odstra uje zápach z odpadkového koše

Nalijte p ípravek do nádobky s rozprašova em. Post íkejte st ny a dno odpadkového koše ze vzdálenosti 15 – 20 cm
od povrchu. Set ete houbou do ista.

istí a odstra uje usazeniny z kv tinových váz

Smíchejte stejný díl p ípravku a teplé vody a p idejte n kolik kapek jemného mycího prost edku (nap . na nádobí).
Nalijte roztok do vázy a nechejte jej p sobit p es noc. O ist te usazeniny s pomocí starého zubního kartá ku.
Vyprázdn te vázu a vypláchn te ji.



Osv žuje a prodlužuje život ezaných kv tin

idejte 30 ml (2 polévkové lžíce) neparfemovaného p ípravku a 30 ml (2 polévkové lžíce) cukru na každý litr vody.

Odstra uje minerální a vápenaté usazeniny z kávovaru

Nalijte neparfemovaný p ípravek do úrovn  6 šálk  a dopl te vodou na úrove  10 šálk . Vložte istý papírový filtr.
Zapn te kávovar a nechejte projít jeden cyklus va ení, pak vylijte isticí roztok a vyho te použitý papírový filtr. Spus te
nový cyklus va ení s istou vodou, poté teprve použijte kávovar k va ení kávy. Opakujte každé t i m síce.

Odstra uje minerální usazeniny z konvice

Napl te konvici do ¾ roztokem p ipraveným smícháním vody a neparfemovaného p ípravku v pom ru 1:1 a uve te k
varu. Nechejte naležet p es noc a pak vypláchn te istou vodou.

istí a odstra uje zápachy z mikrovlnné trouby

Smíchejte 125 ml neparfemovaného p ípravku a 250 ml vody ve sklenici. Otev enou sklenici vložte do trouby a
spus te mikrovlnný oh ev na nejvyšší výkon na dobu 3 – 4 min. Sklenici nechte v troub  ješt  15 min. Výpary uvolní
skvrny spolu s pohlcením pach . Vnit ek trouby jednoduše vy ist te set ením.

Odstra uje zbytky jídla a mycího prost edku z my ky

Nalijte 500 ml neparfemovaného p ípravku na dno my ky a spus te isticí cyklus. Opakujte každé t i m síce, pokud je
my ka používaná denn  a každých šest m síc , když je my ka používaná 2x – 3 týdn .

istí a odstra uje zápach z chladni ky

Abyste udrželi chladni ku istou a bez zápachu, umyjte vnit ek chladni ky roztokem p ipraveným smícháním vody a
ípravku v pom ru 1:1


