KULLANIM SEKTÖRLERİ ve ALANLARI

Cilt ve Gıda Temizliğinde Tavsiye Edilmez

Ağır - hafif sanayi fabrikalarından üretim atölyelerine, uçak - tramvay - otobüs - gemi
vb. ulaşım araçlarından otomobil ve karavanlara , kuru temizleme işletmelerinden, otel
ve hastanelere - oto yıkamacılardan - halı yıkama fabrikalarına, ev kullanımından teknik
servislere, tekstil atölyelerinden, kuaför salonlarına kadar YAĞ - PAS - KİR - LEKE ile alakalı
ihtiyaç duyulan her yerde güvenle kullanılabilir..
Halı - koltuk - perde gibi tekstil ürünü kumaş yüzey / granit - fayans - tuvalet taşı gibi sert,
parlak ve ıslak zemin / mobilya - yer döşemesi - kapı - pencere - sandalye gibi ahşap plastik veya PVC yüzey - suni veya gerçek deri / fırın - ocak - davlumbaz veya aspiratör gibi
metal yüzey / oto döşemesi, cam suyu, teker, jant, motor bloğu gibi zorlu alanlar, veya ağır
sanayide kullanılan makine dış aksamları ve benzeri tüm alanlarda etkilidir.

A ) Ürün’ün Yapısı ve Kullanım Mantığı
SİTRETT çok amaçlı KİR LEKE ve YAĞ SÖKÜCÜ ürün, akışkan bir yapıya sahip olsa da
“KIVAM” lı ürünlerin çoğundan daha KONSANTRE dir. Elinizde bulunan ürünün AKIŞKAN
olması sizi yanıltmasın. Bu ürün konsantredir ve gerektiği yerde gerektiği kadar seyreltilebilir..

B ) ÖRNEK KULLANIM ALANLARINDA
ORANLAR ve KULLANMA ŞEKLİ

Uyguladığınız alan, YAĞ, LEKE veya ZORLU KİR içeriyor olabilir... SİTRETT MX5 için hiç
farketmez..! Sadece seyreltme oranını bilin, uyguladıktan sonra REAKSİYON oluşması için bir
miktar bekleyin, ihtiyaç halinde fırça yardımı ile mekanik ovalama yapın ve ardından yeteri
kadar durulayın..

1 ) Islak Yüzeyler ve Kuru Zeminler :
“Granit - fayans - seramik - suya dayanıklı
parkeler, yer ve duvar döşemeleri, ayna cam yüzeyler”

SİTRETT MX5 Çok sayıda etkin madde içeriğine sahip, extra güçlü, “REAKSİYONER”
yapıda olan, uygulanılan bölgeye zarar vermeden, sizi şaşırtmaya yetecek kadar fazla alanda
kullanılabilecek yegane ürün olma özelliğine sahiptir...

Bu alanların üzerinde yoğun YAĞ / KİR /
LEKE ve benzeri birikimler var ise bu birikimin
yoğunluğuna göre direkt kullanmak ile
1/10 (1 ürün 9 su) oranında seyreltmek
arasında bir ölçü tercih edilebilir. Bu alanlarda sadece GÜNLÜK TEMİZLİK yapılacak
ise 1/50 oranına kadar seyreltilebilir..

Sitrett MX5 ve MXE ürünleri ağır yağ, pas, kir ve lekeler üzerinde
imkan ve etkiye sahiptir. Gözünüzün nuru makinelerinizi veya iş
aletlerinizi yüzeylerine hiç zarar vermeden derinlemesine temizler.
Fabrika zeminlerinden CNC tezgahlarına, epoksi yüzeylerden
paslanmaz aksamlara kadar aklınıza gelen her yüzeyde çözüm ortağınız
olur.
Bazı parçaları değiştirmeye gerek yoktur. Sitrett MX5 ile
derinlemesine temizleyerek yeni makineler veya parçalar almışsınız gibi
olacak.
Siz yeterki ülkemiz için çalışın biz size en güzel çözümleri
üretmek adına emrinizde olacağız.
“SİTRETT MX5 EKİBİ”

Özgürlüğünüze Olabildiğince Destek

UYGULAMA : Kir veya lekenin yoğunluğuna
göre, SİTRETT MX5 ürününü direkt veya 1/1
seyrelterek sorunlu alanın üzerine püskürtünüz
/ dökünüz.
SİTRETT MX5’in REAKSİYONA girmesi için 3
ile 5 dakika arasında bekleyiniz ve sert bir
sünger ile ovalayıp durulayınız..

Hatırlatma: Narin tekstil ürünleri, üzeri sır kaplı olmayan boyamalar, alüminyum yüzeyler ve
hassasiyet gerektiren alanların uygun bir noktasında denemeden kullanmayınız.

Ülkemizin gelişmesi için gecesini gündüzüne katan, her bir kuruş
vergiyi bu ülkeye kazandıran iş insanlarımıza.

2 ) Tuvalet Taşı - Banyo Küveti
Seramik Yüzeyler - Krom Lavabo Evyeleri
ve Bataryaları :
Tuvalet taşlarında, banyo küvetlerinde ve
evyelerde sararma, bataryalar da kireç damla
lekeleri, batarya diplerinde hafif sararma sık
karşılaşılan problemlerdir.. Telaşlanmayın,
bu problemler SİTRETT MX5 için hiç sorun değildir. Yeter ki nasıl uygulayacağınızı
öğrenin.

Unutmayınız ki bu oran kullandığınız suyun
sertliğine göre değişiklik gösterebilir. Bu
YÜKSEK seyreltme oranında etki alamaz iseniz
lütfen orantılı olarak ürün artırınız. Bilmelisiniz ki, en iyi oranı temizliğin uzmanı sizler
belirlersiniz..
Hatırlatma : Seyreltme oranı düşürüldükçe
(Seyreltme suyuna girilen ürün miktarı yükseldikçe) yüzeylerde MAT görüntü verecek
kalıntı bırakarak DURULAMA isteyebileceğini
unutmayınız..

UYARI : Leke veya sararma çok fazla ise
ürünü hiç seyreltmeden direkt uyguladıktan
sonra en az 5 dakika duruma göre gerekirse
10 dakika bekleyip sert bir sünger ile ovalama
yapınız ve durulayınız. Kireç için kireç çözücü
kullanınız.
3 ) Silinebilir Duvar Kağıtları ve
Silinebilir Boyalı Yüzeyler:
Silinebilir duvar kağıtlarında veya boyalı
duvar yüzeylerinde oluşacak mobilya
dayanma izi, el izi, kalorifer isi, kurşun kalem,
tükenmez kalem, çay - kahve - yağ sıçrama
izleri, ruj - fondöten - makyaj izleri, bant ve
yapışkan izleri gibi genelde çıkarılması zor
veya imkansız her türlü lekeyi SİTRETT MX5
ile rahatlıkla temizleyebileceksiniz.
UYGULAMA : Bu lekeler için uygun seyreltme
oranı 1 / 10 tir.. (1 ürün 9 Su) Kir veya
lekenin yoğunluğuna veya inatçılığına göre
1/5 - veya 1/1 yine netice alınmaz ise, direkt
uygulama seçenekleri sırasıyla denenmelidir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus
temizlenecek yüzeyin silinebilir özellikte
olmasıdır.

UYARI : Fazla renk barındıran hassas duvar
kağıtlarında veya silinebilir özellikte olmayan
boyalı yüzeylerde renk çıkarma veya soldurma
ihtimaline karşı küçük bir alanda uygulama
denemesi yapılmalıdır.. Yüzeylerdeki boya
kalitesi neticeyi direkt etkileyecektir.

5 ) Halı - Kumaşlar - Tekstil Ürünleri :
SİTRETT MX5 hayatımızın her alanında
kullandığımız kumaş içerikli yüzeylerde çok
etkili bir temizlik ürünüdür.. Halı, koltuk vb.
yüzeyler, perde, tül, tekstil, ve kumaşın girdiği
her alanda temizlik ihtiyacınızı etkili ve kolay
bir şekilde karşılayacaktır.
Uçak, tren, gemi, tır, otomobil, vb. araçların
kumaş döşemelerinden, evlerinizde veya
işyerlerinizde bulunan halı ve oturma
gruplarına, pantalon - gömlek - elbise - önlük
gibi günlük kullanım giysilerinden abiye gelinlik gibi özel kıyafetlere kadar hayatınızda
temas ettiğiniz kumaş adına ne varsa
SİTRETT MX5 ile tertemiz olacak..
Bu alanlarda, pas, küf, çay - kahve - salça yağ - zift - is - sakız - saç boyası - ağda bant izi - nar - dut, paça / yaka / kol altı kiri
vb. zorlu lekeler bundan böyle sizin için hiç
problem olmayacak..
Seyreltme oranı önemli.

SİTRETT güçlü YAĞ - PAS - KİR - LEKE sökücü, gıdalar üzerinde hariç olmak üzere
hemen her yerde kullanılabilir ve fevkalade
etkiye sahiptir. Bu etkiyi yakalayabilmek
için elinizde bulunan kılavuzu dikkatle
okuyarak “DOĞRU KULLANIMI”
öğrenmelisiniz. Zor bir ihtimal fakat ürünün
etkili olduğu alanlardan herhangi birinde
netice alamamanız, muhtemelen yanlış
kullanımdan dolayı olacaktır.. Detaylı
bilgi ve kullanıcı tecrübeleri için web
sayfamıza göz atınız..
Elinizde bulunan ürünün formülü, bu güne
kadar bildiğiniz temizlik ürünlerinden son
derece farklı yapıdadır.. Bu ürün, etkin
maddeleri, çalışma prensibi, YAĞ - PAS
- KİR - LEKE üzerindeki fevkalâde temizleyici gücü
ve aynı zamanda yüzeylerdeki kirlenme
geciktirici yapısı ile evinizin ve işyerinizin
vazgeçilmez temizlik markası olacaktır.

4 ) AHŞAP YÜZEYLER : Ahşap merdiven,
korkuluk, kapı - pencere ve mobilya gibi
yüzeyler için temizleyici - besleyici - parlatıcı
etkiye sahiptir.. Çam ve benzeri ağda
kusan ahşapların yüzeylerini çok kolay ve
zahmetsizce temizleyebilirsiniz.
Rahatlayın.. Çam ağdası elbisenize bulaşmış
olsa bile SİTRETT MX5 ile hiç problem
olmadan çıkacaktır.
UYGULAMA : Ahşap yüzeylerde , 1/25
Oranında (1 ürün 24 su ) seyrelterek
kullanılabilir. Bölgenin kir oranına göre ürün
miktarı 1/ 25 veya 1/10 ölçüsüne göre artırılır
veya su miktarı azaltılır. Ağda kusmalarını
temizlemek için ürünü o bölgeye direkt
püskürtünüz 3 dakika REAKSİYON için zaman
tanıyıp bölgeyi siliniz. Yinede en iyi seyreltme
oranı, bölgenizdeki su yapısından dolayı siz
uygulayıcılar tarafından tespit edilmelidir.

Sayın Kullanıcımız..
Bu kılavuzu DİKKATLİ ve ÖZENLE
okuyunuz..
Yüksek teknoloji “SİTRETT MARKALI”
temizlik ürünü, sizi çok şaşırtacak derecede
etkilidir. Bu ürün, onlarca temizlik ürünü
ve leke çıkarıcı içinde boğulmanızı
engelleyecek, temizlikle alakalı ihtiyaç
duyduğunuz her yerde imdadınıza yetişecek,
vazgeçilmez yardımcınız olacaktır..

NERELERDE KULLANILIR

UYGULAMA : Bu lekeler veya üzerinde
uğraşılmamış başka herhangi bir lekeyi
çıkarmak için lekenin inatçılığına göre
Sitrett MX5 ürününü hiç seyreltmeden veya
1/5 arasında seyreltilmiş olarak lekeli
bölgeye kullanınız.
Lekenin zorluğuna ve kumaşın hassasiyetine
göre seyreltip veya seyreltmeden lekenin
üzerine püskürtün,3 dakika REAKSİYON için
bekleyin, ardından uygun bir fırça marifeti ile
mekanik ovalama yapın ve durulayın..

Pas - Küf - Zift - Saç Boyası - Tortu - Yağ
Yağda - Bant Yapışkan Kalıntısı - Sakız
- Rollon - İs - İdrar - Dışkı - Kan - Ağda
- Sakız- Mürekkep (sadece bir türünde etkili)
- Nar - Dut - Meyve Suları - Süt - Salça Çay - Kahve - Çim - Çikolata - Tüller Ve
Perdeler - Silinebilir Boya Ve Kaplamalı
Duvarlar - Fırın - Aspiratör - Lavabo
- Banyo Ve Tuvalet Blokları - Çeşme
Bataryalarındaki Damla İzleri - Araç
Plastik Aksamları - Araç Döşemeleri
- Motor Blokları - Metal - Bakır - Krom Pvc - Plastik - Deri - Textil - Cam - Ayna
- Sırlı Fayans - Granit - Kompozit Ahşap Yüzeyler’de Kullanılabilir.

Su sertliği ürünü etkileyebilir.

UYARI : Ürünü ASLA çamaşır suyu veya başka
temizlik ürünleri ile karıştırmayınız. Böyle bir
durumda SİTRETT MX5 etkisini kaybedecektir.
7 ) Mutfak : Mutfaklarınızda kelimenin tam
anlamı ile “DEVRİM OLACAK”...
Mutfak mobilyalarınıza sıçramış yağ lekeleri,
ocaklarınızda salça vb. ürünlerle karışmış
yanmış yemek taşkınları, ocak gözlerinizin
içinde birikmiş yağ ve ziftleşmiş kalıntılar,
ocak ve fırın düğmelerinin altına sızmış
yağlı kirler, fırınlarınızda yanmış yağlar ve
kirler, tabaklarınıza sinen balık kızartması
kokuları, mutfak bataryaları üzerinde oluşan
tortu lekeleri, aspiratörünüzde birikmiş
her türlü yağlı yemek buhar birikintileri,
davlumbazlarınıza yapışmış yoğun yağdalar...
Çaydanlıklarınızın dış yüzeyleri, tencere tava vb. parlak yüzeye sahip tüm mutfak
eşyalarınız.. Şimdi SİTRETT MX5 ile HEPSİ
TERTEMİZ..

UYGULAMA : Kirli yüzeye ürünü hiç
seyreltmeden direkt püskürtün ve 10 dakika
reaksiyon için zaman tanıdıktan sonra fırça
marifeti ile ovalayıp durulayınız. Sıcak yüzeye
uygulama ürün etkisini artırır.

8 ) Deri / PVC / Plastik Yüzeyler :
SİTRETT MX5 etkili temizlik ürünü DERİ PVC ve PLASTİK yüzeylerde çok şaşıracağınız
muhteşem etkiye sahiptir. Hakiki deri
yüzeylerde dikkatli kullanınız boya soldurabilir.
Mutlaka ıslak bez ile durulayınız.

“ PÜSKÜRTÜN, BEKLEYİN, OVALAYIP DURULAYIN”

UYGULAMA :
Bunlar ağır ve temizliği zor kirlerdir..
SİTRETT MX5 ürününü bu kirlerin üzerine
direkt püskürtün, birkaç dakika REAKSİYON
süresi tanıyın, sert bir süngerle ovaladıktan
sonra durulayın.. İnox yüzeyli eşyalarınızın
temizliğinde 1/5 ile 1/1 arasında veya direkt
uygulayarak kullanabilirsiniz. İnox larda
parlaklık sağlar ayrıca kirlenme geciktirici
özelliğe sahiptir.
UYARI : İnox ve benzeri yüzeylerde
direkt kullanımda ürünün konsantre ve yoğun
olmasından dolayı kalıntı / iz bırakabilir.
Kullanacağınız yüzeyin özelliğine göre iyi
durulama yapınız veya seyreltme oranını 1/5
oranına kadar kademeli yükseltiniz .
UYARI : Aluminyum yüzeyler ve bazı
dekoratif parlak dolap kulplarında /
kaplamalarında karartma yapabileceğinden
bekleme süresini azaltın veya küçük bir alanda
denedikten sonra uygulama yapınız.

9 ) Mangal / Barbekü : Zamanla üzerinde
ağır ve yanmış yağ tabakası birikmiş, aynı
zamanda PAS tutmuş mangal veya barbekü ve
bunların tel tutacak vb. aksamlarını
temizlenmiyor diye atmayın.. Bu zorlu kir
ve yağ birikmiş yüzeyleri elinizde bulunan
SİTRETT MX5 markalı ürünle kolayca
temizleyebilirsiniz..

UYGULAMA: Zamanla hücreleri ve kıvrımları
arasına kiri hapsetmiş deri ve plastik / plastik
kaplama veya PVC ürünlerin üzerine
1/1 ile 1/5 arasında seyreltilmiş
SİTRETT MX5 ürününü püskürtün ve kirin
durumuna göre 30 saniye ile 3 dakika
bekleyerek REAKSİYON etkisi oluşturduktan
sonra silip durulayın.
Leke veya kir çok inatçı ise SİTRETT MX5
ürününü hiç seyreltmeden direkt püskürterek
işlemi tekrarlayın.. Uygulama yapılan alanın
temizlendiğini ve aynı zamanda beslenerek
parladığını göreceksiniz. Üzerinde boya ile
desen atılmış deri ürünlerde kullanırken,
boyasını alabilme ihtimali olduğunu
unutmayınız..
UYARI : Yukarıda bahsi geçen yüzeylerin
malzeme kalitesi çok önemlidir. Şu ana kadar
bu konuda herhangi bir şikayet gelmemiş
olsada fazla hassas veya kalitesiz yüzeylerde
direkt kullanmadan önce deneme yapılması ve
dikkat edilmesi gerekmektedir. Bir kısım emici
deri yüzeylerde boya ile etkileşime girerek
renk değişikliği veya soldurma ihtimali vardır.
Uygulama neticesindeki sorumluluk kullanıcıya
aittir.

10 ) Otomobil - Tır Ve Kamyon Temizliği :
Otomobil - tır - kamyon - otobüs - tren
vagonu - metro ve metrobüs - yat - gemi uçak - iş makinası vb. zorlu kirlere sahip ağır
sanayi araçları, bu araçların hassas ve ağır
temizlik isteyen tüm yüzeyleri. DETAYLI temizlik
firmalarında bile çıkarılmakta zorlanılan
kirleri, döşemelerdeki mumlaşmış lekeleri,
motor bloku üzerinde bulunan ağır yağları
SİTRETT MX5 kolayca SÖKER..
UYGULAMA : SİTRETT MX5 ürününü kirin
yoğunluğuna göre direkt uygulayabilir veya
1/5 oranına kadar seyreltebilirsiniz.
Döşemelere 1/5 oranında seyreltilmiş
SİTRETT MX5 ürününü püskürttükten sonra
birkaç dakika reaksiyon süresi tanıyıp ıslak ve
temiz bezle durulayınız..
Lekenin yoğunluğuna göre seyreltme oranını
artırabilir veya düşürebilirsiniz. Motor bloku
için 1/1 seyreltilmiş veya seyreltilmemiş saf
ürünü , üzerine püskürtün ve birkaç dakika
REAKSİYON süresi tanıyıp durulayınız.. SICAK
zemine uygulamalarda daha etkin sonuç elde
edebilirsiniz. Aracın cam suyu bidonuna 1
ile 3 kapak oranında karıştırabilirsiniz. (Fazla
miktar cam kenarlarında kalıntı bırakacaktır.)
Sinek ölüleri ve benzer kirlerin kolayca çıktığını
göreceksiniz. Kaporta aksamının temizliğinde
de kullanılabilir.
UYARI : Araçların nikelaj kaplamalı ve
parlak yüzeylerinde veya hassas / kalitesiz
plastik aksamlarında ve araç gögsünde
kullanmayınız.. Diğer tüm alanların ya
tamamen temizliğini yapınız veya üzerine ürün
sıçramasına engel olunuz. Ürünün direkt olarak
aracın herhangi bir yerinde birikmesini ve
orada kalmasını KESİNLİKLE ENGELLEYİNİZ..
Tavan döşemesi temizliklerinde sarkma riskine
karşı ürünü direkt olarak ve yoğun miktarda
uygulamaktan kaçınınız. Kullanım hatasından
oluşacak problemler için sorumluluk tamamen
uygulayıcıya ait olacaktır.

GENEL UYARILAR ve HATIRLATMALAR

Sitrett ürünleri vazgeçilmeziniz olacak.

* Ürünün seyreltme oranları bölgenizde
bulunan su yapısına göre farklılıklar
gösterebilecektir. En iyi seyreltme oranı ancak
kullanıcı tarafından tespit edilebilir.
* Her nerede kullanılırsa kullanılsın,yüzeyde
kalıp tahriş oluşturmaması için ıslak bez veya
su ile yüzeyden arındırınız.
* Hassas kumaşlarda deneme yapmadan
kullanmayınız.
* Alüminyum yüzeylerde çok bekletmeyiniz,
görünmeyen bir noktasında denemeden
kullanmayınız.
* Özel işlem ile parlatılmış yüzeylerde
karartma yapabilir, deneme yapmadan
kullanmayınız.
* Ürün cilt temizliği için uygun değildir.
Hassas ciltlerde tahriş yapabilir.
* Ürünün trigger başlığı yüksek
ATOMİZASYON özelliğine sahiptir.
Trigger başlıkla püskürterek kullanıyorsanız,
yoğun kullandığınız alanları havalandırınız,
fazla miktarda teneffüs etmeyiniz ve iyi
durulamaya özen gösteriniz.
* Cam - fayans gibi sert ve parlak yüzeylerde
kalıntı bırakmaması için “Seyreltme” oranını
iyi ayarlayınız.
* Ürün şişesi üzerinde bulunan KULLANMA
TALİMATI UYARILARI’na mutlaka uyunuz.
* Ürün trigger başlığı ile gelmiyor ise özel
güvenlik sistemli bir kapağa sahiptir.
* Ürünü saklarken AĞZINI AÇIK
BIRAKMAYINIZ, ve direk açık hava ile temas
edeceği şekilde saklamayınız.. Bu şekilde
saklanan ürünlerin bir kısım etkin maddeleri
uçacak ve ürün etkisini kaybedecektir.
* Ürünü ASLA BAŞKA BİR TEMİZLİK ÜRÜNÜ
İLE KARIŞTIRMAYINIZ.

* Ürünü kesinlikle çocukların ulaşamayacağı
yerde muhafaza ediniz. Ürünü gıda ve cilt
temizliği için kullanmayınız.
* Ürün nerede kullanılacak olursa olsun,
kullanım yapılacak yerin görünmeyen bir
noktasında denendikten sonra kullanılmalıdır.
Kullanımdan kaynaklı her türlü problem
kullanıcıya ait olacaktır.
* Bu ürünün Formülü - Ambalaj tasarımı Karikatür / Görsel Çalışmaları ve Markası
tescillidir.. Gerektiği durumda kanuni işlem
yapılacağını unutmayınız.
Bu kılavuzda bulamadığınız her türlü bilgi
için www.sitrett.com üzerinde bulunan S.S.S.
(Sık Sorulan Sorular) başlığı altına bakabilir
veya bu adresten uzmanlarımızla iletişime
geçebilirsiniz.

* Bu ürün içeriğinde HİPO - ÇAMAŞIR SUYU OKSİJEN BAZLI AĞARTICILAR YOKTUR..
Bu ve benzeri kimyasallar ile
KARIŞTIRMAYINIZ, çalışma mantığı ters olduğu
için ETKİSİ YOK OLACAKTIR.
Sitrett ürünleri hayırlı olsun.

UYARI : Yeni halılarda bölgesel temizlik
uygulaması değil, komple temizlik ihtiyacı
gerekebilir. Kullanacağınız halının SİM, İPEK
veya YÜN karışımlarına göre dikkatli uygulama
gerektirir. Şu ana kadar SİM, İPEK ve YÜN
halılar dahil, herhangi bir şikayet alınmamış
olsa dahi, önce gizli bir noktasında deneme
yapınız, ve ardından önce seyreltilmiş üründen
başlayarak kademe kademe seyreltme oranını
azaltarak kullanınız. Yanlış kullanımdan dolayı
oluşacak problemler ve zararlar uygulayıcıya
aittir.

Bu ürüne güvenin.

Türkiye’de ürettiğimiz, Dünya’nın en
kaliteli Yağ - Pas - Kir - Leke sökücüsü olması
hedefindeki ürünümüz
Milletimize armağan olsun…

HATIRLATMA : Uyguladığınız kumaşın
hassasiyet durumuna göre, çok seyreltilmişten
az seyreltilmişe doğru kademeli uygulama
yapmanız önerilir. Lekelerin temizlenme
durumu kumaşın cinsine göre değişkenlik
gösterebilir. Uygulamarınızı mutlaka dışarıdan
görünmeyen bir alanda deneme yaptıktan
sonra gerçekleştiriniz.

6 ) Tül Perde : Tül perdelerinizin is toplamış
bölümlerine ürünü direkt püskürterek çamaşır
makinenize atınız.. Makinenizin leke çıkarıcı
veya çamaşır suyu haznesine bir su bardağı
SİTRETT MX5 dökünüz ve uygun programda
DETERJANSIZ yıkayınız. Tüllerinizin tertemiz
olduğuna şahit olacaksınız.

M. Barış Sütçü
Nogayt Grup CEO

Çamaşır makinalarında sıvı deterjan bölümüne
bir su bardağı Sitrett MX5 doldurarak yıkama
yapabilirsiniz.
Yinede çıkmamış zorlu lekeye sahip giyim
ürünleri için lekenin üzerine direkt püskürtün,
fırça ile ovalayın ve durulamadan çamaşır
makinesinde kumaşa uygun ayarda yıkayın..

