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Почистващият препарат „Елфи Рубин” се разтваря във вода до получаване на хомогенна смес.Концентратът се 

разгражда лесно и бързо,тъй като всички съдържащи се в продукта  повърхностно-активни вещества са минимум 

90 % биоразградими.Препаратът не е токсичен и е безвреден за кожата на ръцете.За използването на готов 

разтвор от продукта са необходими дунапренови гъби ,четки ,както и друг вид почистващи пособия. 

За почистване на:  работни плотове ,маси ,ученически чинове,бюра, цокли ,бяла техника и PVC профили част от 

готовият разтвор се нанася върху домакинска гъба  ,с която се третира дадената повърхност. 

За почистване на :бели дъски , прозорци ,огледала,замъсявания върху твърди вертикални повърхности , (тоест 

остатъци от ваденки , лепило , тиксо, надрасквания и др. ,върху дървени плоскости и шкафове ) готовият разтвор 

се нанася чрез впръскване с пулверизатор. 

За ежедневно почистване  на подови настилки ( мрамор , фаянс , теракот ,мозайка,гранитогрес , ламиниран 

паркет и др. ) разтворът се приготвя в кофа,след което почистването става по необходимия начин. 

За основно почистване на твърди подови настилки или за почистване на конкретни петна и замърсявания върху 

тях ,се препоръчва разтъркване с четка в дадената област,изчакване (време на действие – 5-15 минути ), отново 

разтъркване и забърсване. 

 

За основно почистване , почистване на упорити петна и използване на препарата след ремонтни дейности : 

 

1. За подове и настилки 

 

1.1  Мрамор и мозайка – Приготвяне на разтвор от 1:3 до 1:8 – ( тоест , 1.08 ст. за 1 л. готов разтвор ) 

Готовият разтвор се приготвя в кофа.Почистването се извършва с четка с твърд косъм за разтъркване на 

повърхостта , след което се забърсва с моп или парцал.Примерен разтвор – 1:8 ,тоест 1 литър концентрат в 8 

литра вода. 

1.2  Теракот, фаянс , естествен паркет и дюшеме – Пригответе разтвор от 1:4 до 1:8 - ( тоест , 1.08 ст. за 1 л. готов 

разтвор ) 

Почистването се извършва както в т.1.1 

1.3  Ламиниран паркет – Пригответе разтвор от 1:6 до 1:12 - ( тоест , 0,75 ст. за 1 л. готов разтвор ) 

Почистването се извършва както в т.1.1 

1.4.    Алуминиеви и PVC  дограма , ратвор за отстраняване на остатъци от стикери и лепило – Пригответе 

разтвор в съотношение от 1:7 до 1:10 ( тоест , 0,89 ст. за 1 л. готов разтвор ), изчакайте разтваряне на концентрата 

до получаване на хомогенна смес и нанесете готовия разтвор за употреба с пулверизатор ,чрез напръскване  

върху дадената повърхност .Разтъркайте с твърдата част на домакинската гъба  , след което отстранете пяната и 

замърсяванията чрез забърсване със суха кърпа. Примерен Разтвор  - 0,200 мл. концентрат се разтваря в 2 л. вода 

– това е разтвор 1:10. 

 



 

 

 2.Разтвор за ежедневно и периодично почистване 

 

2.1  За стъклени и огледални повърхности (прозорци , витрини , стъклени плотове) – Пригответе разтвор от  

1:15( тоест , 0,61 ст. за 1 л. готов разтвор ) , тоест 1 мерителна част концентрата към 15 такива мерителни части 

вода.Готовият разтвор се нанася чрез напръскване с пулверизатор и следва забърсване с гюдерия или подходяща 

почистваща кърпа за дадената повърхност. 

2.2  За измиване на прибори за хранене и кухненска посуда(чинии ,купички , вилици, лъжици,ножове, купи 

,тенджери , тигани,тави и др.) – Пригответе разтвор от 1:10 до 1:15 ( тоест , 0.61 ст. за 1 л. готов разтвор ) . 

Приготвеният разтвор се нанся с гъба ,след което следва изплакване с вода. 

2.3 3а почистване на остатъци и фон от маркери върху бели дъски и сходни повърхности – Пригответе разтвор в 

съотношение от 1:8 до 1:13 ( тоест , 0,70 ст. за 1 л. готов разтвор )нанесете с пулверизатор върху бялата дъска или 

от готовия разтвор  нанесете върху домакинска гъба , след получаване на пяна почистете и отсранете остатъците. 

-След почистване се препоръчва  подсушаване на повърхността с цел по –бързо експлоатиране.   

2.4  Почистване на залепени ваденки, тиксо , водни и темперни бои , мастило ,маркери и тушове , 

остатъци от водоразтворими лепила – пригответе разтвор в съотношение от 1:4 до 1:7( тоест , 1.23 ст. за 1 л. 

готов разтвор ).Почистването се извършва след нанасяне на разтвора върху дунапренова гъба , което води до 

образуване на пяна и нанасяне върху замърсената повърхност . Изчакайте 2-3 минути ,разтъркайте с грубата част 

на гъбата и забършете с влажна кърпа.Изготвяне на осреднен примерен разтвор – 1:5  , тоест 0,200мл. концентрат 

към 1л. вода – готов разтвор 1,200мл. 

2.5  За почистване на подове като паркет ,мрамор , теракот и друг вид настилки – от 1:6 до 1:15( тоест , 0,61 ст. 

за 1 л. готов разтвор )- Ратворът се приготвя в кофи. Почистването се извършва с мопове и парцали. 

2.6 За третиране на петна върху текстил и цялостно изпиране на тъкани 

- за упорити петна върху дрехи директно третирайте с концентрат, разтъркайте и изпрете в перална машина 

-за пране на мокети ,килими и друг вид тъкани пригответе разтвор от 1:8 до 1:12 ( тоест , 0,75 ст. за 1 л. готов 

разтвор ), след образуване на пяна готовият разтвор се нанася с подходяща четка .Разтъркайте и изплакнете с 

вода.  

2.7  За санитарен фаянс (мивки , WC , душ батерии , душ кабини , вани ) – Необходимото съотношение трябва да 

бъде в дозировка от 1:7 до 1:13( тоест , 0,70 ст. за 1 л. готов разтвор ).Различните повърхности се почистват с 

подходящи почистващи средства като гъби , WC четки , четки с твърд косъм.За силно замърсени повърхности 

разтворете 100мл. препарат в 1 л. вода ,облейте замърсената повърхност.Оставете разтворът да  действа 5-10 

мин. , разтъркайте с четка и изплакнете обилно с вода. 

2.8  За почистване на кухненски мебели ( шкафове , хладилници , фризери  - отвън и отвътре , плотове , 

кухненски печки) – Пригответе разтвор в съотношение от 1:6 до 1:10 ( тоест , 0,89 ст. за 1 л. готов разтвор ). 

Почистването става чрез напръскване, разтъркване и забърсване , или чрез нанасяне върху домакинска гъба от 

готовия разтвор , разтъркване и забърсване .На силно замърсени места напръскайте повърхността , оставете 

разтворът да действа известно време , разтъркайте и забършете с мокра кърпа. 

2.9  За забърсване от прах и наслоявания върху мебели от дърво ПДЧи MDF , лакирани повърхности , кожени 

повърхности и други - Пригответе разтвор от 1:20 ( тоест , 0,49 ст. за 1 л. готов разтвор ), напръскайте с 

пулверизатор и забършете с влажна кърпа. 

 

 

 

 



              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 разяснения , моля обърнете се към нас на  

 ТЕЛЕФОН НА КОМПАНИЯТА: 

02/9891222,9508388,0893463261 

 


