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 KLOSS למוצריי  הוראות ניקו
 .מהחומרים המתקדמים מסוגם בעולם ועומדים בתקנים גבוהיםמיוצרים החברה כל מוצרי 

 מוצרים אלה אינם מונעים כתמים, אך ניתן להסיר מהם את כל סוגי הלכלוכים.עם זאת, 

 לאורך שנים, יש לפעול בהתאם להנחיות להלן: KLOSSמ המוצר שרכשתם כדי לשמור על 

הנמצא  יש לבצע ניקוי ראשוני, במטרה להוריד מהמוצר את הלכלוך הקטן ביותר המוצריםלאחר סיום התקנת 
 גון: אבק מליטוש קירות או שיש, חומרי ניקוי וכו.כ של חומר הגלם, נקבוביותהבין 

 פורמייקה ומלמין  , זכוכית הוראות ניקוי למשטחי 

מטלית  עם יש לנקות את המוצר . יש לשים בקערה ליטר מים פושרים ולמהול בתוכה כף סבון כלים •
 זהה. בסיום פעולה זו, יש לייבש עם מטלית היטב  וסחוטהיקוי בחומר הנ, ספוגה  חדשה  מיקרופייבר

 יבשה ונקייה. 

 הפורמייקה או המלמין    כוכית,זה  של משטח במקרה של הכתמה 

 מיד לאחר ההכתמה. םמשטחיהחזיתות והיש לנקות את  •
ידי נוזלים כגון: קפה, תה, חרדל, קטשופ, שמן, רטבים, יין, עפרון, משחת נעליים,  -כתמים הנגרמים על •

 יש לנקות בעזרת מטלית בד בעלת סיבים רכים הספוגה במים עם סבון כלים. -מלוכלכים  מים
לוודא שהספוג רווי במים ולא יש . דבלב מים ב רווילנקות עם ספוג פלא  ניתןאם הכתם לא ירד,  •

( זכוכית-כמו נייר)  סבעל מרקם גות והוא הי יבש אסור לנקות עם ספוג פלא . נותרה בו פינה "יבשה"
 . מהמוצר  הלמינציהויוריד את שכבת 

בעזרת סמרטוט רטוב   ,דקות 5 יש לשים מעט חומץ על הכתם, לזמן מקסימלי של -כתמי מים ואבנית  •
ובסיום לנגב עם מטלית   ,מים ב רוויאחר מכן לנגב את שאריות החומץ עם ספוג פלא . ל)אך לא ספוג(

 יבשה.
  דקות 2-1 בה עם מים נקיים וסבון כלים למשךיש להניח על הכתם מטלית רטו –יקוי כתם שהתייבש נ •

 ולנגב בעזרת מטלית בד לחה ונקייה את שאריות המים והסבון.

 ומרים ותכשירים, המותרים לצורך ניקוי ח

  , קרים, פושרים וחמים )אך לא רותחים(מים •
 24% עם חומר פעיל עד או פלמוליב, כגון פיירי, סבון כלים •
 ספוג פלא רטוב בלבד   HPL –ספוג מיוחד למשטחי  •
 פייבר -מיקרויבים רכים מטלית בד בעלת ס •
 :ומשטחים כגון לניקוי חלונות נוזל •

o Virto plus חומר ניקוי ייחודי לחלונות עם אפקט ייבוש מהיר 

o חלונות  לניקוי  סנו קליר 

 חומרים ותכשירים האסורים לשימוש  

o  בעלי מרקם גס, סקוטשים, מברשות, ספוגים וכדומהמוצרי ניקוי 
o  (לניקוי שירותים "00"כגון )ומצה חומרים המכילים ח - (מאכלים)חומרים אלקלינים    
o תכשירי ניקוי המכילים כלור או חומרים ממיסי סידן 
o  ששמם מכיל או מתחיל ב: אציטון, ניטרוגליצרין, אמוניה, או נוזליםTri/Tetra 

 

 חריגה מהוראות הניקוי המפורטות עשויה לגרור הסרת אחריות מהמוצר 

 

 KLOSSצוות , תתחדשו


