
Начин на приложение и разреждане на почистващ 
препарат „СЪЛЗА СУПЕР”  

 
1. За мастило,маркер,цокли,ваденки и скоч–разтвор от 1:1–1:6 във вода. – тоест , 1,28 лв.. за литър 

готов разтвор  

 
2. За паркет и дървени плоскости–разтвор от 1:2–1:6 във вода. – тоест , 1,28 лв . за литър готов 

разтвор  

 
3. За бели дъски–разтвор от 1:3–1:10 във вода. – тоест ,0,81 ст, за литър готов развор 

 
4. Чисти петна от кръв, кафе, вино, наслоявания от ръжда,котлен  камък.Отстранява замърсявания от 
минерални и растителни масла.  
 
5. За стъкла–разтвор 1:15 във вода. – тоест , 0,56 т. ,за литър готов разтвор 

 
6. За санитарен фаянс, мозайка и мраморни настилки–разтвор 1:3–1:8.Изчакайте 10–15мин.и 
изплакнете с вода. – тоест ,  1 лв. за литър готов разтвор  

 
7. За ръчно пране.В зависимост от петната разтворете до 1:10. – тоест , 0,81 лв. за литър готов 

разтвор 

 
8. За кухненски съдове и принадлежности.Разтворете в съотношение 1:7–1:10 в топла вода. Тоест 

0,81 ст. за литър готов разтвор 

 
9. За почистване и профилактика на машини и съоръжения от хранително вкусовата 
промишленост.Разтвор 1:3–1:7. в топла вода и измийте дадената повърхност. – тоест 1.12 лв. за 

литър готов разтвор  

 
10. За почистване на алуминиева и PVC дограма- разтвор от 1:2–1:8 във вода.  Тоест , 1 лв. за 1 

литър готов разтвор. 

 
11. При почистване на мозайка, мрамор и твърди подови настилки препоръчвам да се използват 
четки. 
 
12. Действието на препарата е свързано с образуването на пяна, в която е силата на почистването.  
 
13. Почистването да се извършва с обикновени, гъби и четки. 
 
14. При почистване с парцали препарата не действа поради липсата на пяна. 

Препарата е безвреден за кожата на ръцете и може да се използва без ръкавици.  

Продуктът намира широко приложение в училища,детски градини,административни 

сгради и притежава сертификат за качество от завода производител.Подходящ за 

използване в/у всяка една водоустоичива и миеща се повърхност.     

                                    
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

              ВАЖНО:  
 

Това са примерни разтвори за периодично почистване на дадените повърхности след ремонт, 

по време на ваканции или непосредствено преди откриване на учебната година, т.е. 

концентрацията е засилена, тьй като повърхностите не са почиствани ежедневно. За 

ежедневно почистване на коридори и кабинети с покрития и подови настилки от марамор, 

мозайка, ламиниран или естествен паркет, дюшаме, теракот, гранитогрес и др. разтворете 50 

мл. от препарата в ½ кофа вода. При желание за образуване на пяна първо изсипете препарата 

и след това налейте вода. При желание разтвора да бъде ниско пенлив, първо налейте водата и 

след това препарата. 

 

 

 

 

 

За въпроси и поръчки се обадете на 

 

 ТЕЛЕФОН НА КОМПАНИЯТА: 

 

02/9891222,9508388,0893463261 
 

 


