Utěrka OwerClean jedinečný produkt v naší republice.
Nepotřebujete teplou vodu ani čisticí prostředky stačí jen kbelík se studenou vodou a
odstraníte jakoukoliv mastnotu a nahradí saponáty např. JAR. Neobsahuje žádné
škodlivé látky má dlouhou životnost.
Cena 499 Kč
Rozměry 20 x 20 cm
Lze objednat přímo na našich stránkách možnost vrácení peněz
Speciální čisticí utěrka OwerClean
Když bychom si vzali příklad z přírody zjistíme, že se zde nenachází žádné saponáty
a rozpouštědla. Je prostě úžasné, že se květiny čistí zcela samy bez jakéhokoli
mechanického působení. Někdy tento účel splňuje odtékající voda a to u odolných
nečistot. Tento samočisticí proces je důsledkem speciální struktury vlákna čištěného
povrchu.
Zcela jinak to je u všech činností každodenního života!
Všechny povrchy čistíme teplou vodou, rozpouštědly,
hadry. Tyto hadry namáčíme často do čisticího
prostředku. Špína se pak hadrem naruší, zachytí a opět
vypustí do vody. Pak vyždímaným hadrem setřete přebytečný čisticí prostředek. Při
tomto procesu se ale vždy dostane zbytek nečistot ze špinavé vody zpět na
vyčištěný povrch a přídavně ještě zbytky mastnoty z použitého čisticího prostředku.
Touto cestou se časem vytvářejí značně viditelné nánosy. Ty jsou dobře viditelné
např. ve spárách obkladů.

S tím můžete nyní skoncovat pomocí speciální
čisticí utěrky OwerClean!
Speciální čisticí utěrka OwerClean vyžaduje „stojatou
vodu“ (tedy v nějakém kbelíku). Voda musí být studená
až vlažná. Čím studenější bude voda, tím lépe. Speciální
utěrka OwerClean nečistí! Nedochází k mechanickému
čistění. Dejte speciální utěrku OwerClean do vědra. Nyní dochází k
prvnímu využití speciální nanotechnologie OwerClean. Utěrka
odstraňuje povrchové napětí vody v kbelíku. A tato voda bez napětí
„čistí“. To znamená, že čím déle je voda na čištěném povrchu, tím více
čistí (rozrušuje tedy nečistoty).
Speciální utěrka OwerClean je pouze přenašečem
vody k nečistotám a zpět přenáší špínu do kbelíku.
V kbelíku dochází pak podruhé k využití
technologie speciální utěrky OwerClean. Nečistoty
se uvolňují ze speciální utěrky a přecházejí do
vody. Když nyní utěrku z vody vyjmete, zůstávají
nečistoty ve vodě. Speciální utěrka OwerClean je z vody vyjmuta opět
čistá. Běžný čisticí hadr má svoje hranice, protože
nečistoty "neuvolní".
Výhody:
• při čištění nedochází k uvolňování nití a vláken
• vypustí úplně všechny nečistoty do vody
• vysoká absorpce nečistot
• mnohostranně použitelná
• měkký pocit na omak
• příjemná k pokožce
• dlouhá trvanlivost

snadná údržba
Se speciální čisticí utěrkou OwerClean je možné ideálně vyčistit všechny hladké
povrchy studenou vodou bez přidání čisticího prostředku např. JAR
•

