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Problémy
v kuchyni
VŠEOBECNÉ RADY

• Pri upratovaní si zaveďte určité zvyky -
vyhnete sa tak množstvu problémov ešte pred
ich začatím.

• Vždy sa pozorne riaďte pokynmi uvedenými
na etikete čistiaceho prostriedku, aby ste
dosiahli tie najlepšie výsledky.

Zaschnuté alebo pripálené jedlo na riadoch, hrncoch a panviciach
1. Riad najprv namočte do silne koncentrovaného DISH DROPSTMProstriedku na umývanie

riadu s citrusovou vôňou (zriedeného s horúcou vodou).
2. Umyte s použitím DISH DROPSTMProstriedku na umývanie riadu s citrusovou vôňou.
3. Vydrhnite DISH DROPS SCRUB BUDSTMNerezovou drôtenkou. (Dodržiavajte pokyny:

drôtenku nepoužívajte na hliníkové, kovové a nelepivé povrchy).

Pripálený tuk a cukor na sporáku, grile, mriežkach v rúre, hrdza
na grile, panviciach a mriežkach

1. Pred čistením použite AMWAyTMGélový čistiaci prostriedok na rúry (nefarbené) alebo
L.O.C. PLUSTMČistiaci prostriedok na kuchyňu.

2. Zaschnuté zvyšky jedla alebo hrdzu odstráňte DISH DROPSSCRUB BUDSTMNerezovou
drôtenkou (riaďte sa pokynmi). Pri keramickom povrchu použite L.O.C. Plus Jemný
čistiaci prostriedok.

3. Umyte a dôkladne opláchnite vodou.

Nezrkadlový povrch nerezových hrncov a panvíc poškodený
vysokou teplotou, škvrny na kuchynskom dreze a kychynských
pomôckach spôsobené tvrdou vodou a hrdzou

1. Použite L.O.C. Plus Metal Cleaner Čistiacu pastu na kovy, riadle sa pokynmi na etikete
výrobku.

2. Umyte DISH DROPSTMProstriedkom na umývanie riadu s citrusovou vôňou a opláchnite.
3. Hrdzu na dreze, zabudovanom nábytku alebo na riade odstránite prostriedkom na

odstraňovanie hrdze.
4. Podl'a potreby vydrhnite DISH DROPSSCRUB BUDS Nerezovou drôtenkou (dodržiavajte

pokyny).
5. Dôkladne opláchnite.

Škvrny na riade a kanviciach na kávu a čaj
1. Použite roztok DISH DROPSTMProstriedku na umývanie riadu s citrusovou vôňou

(s výnimkou hliníkových povrchov, dolejte vriacu vodu, nechajte rozmočif alebo
vydrhnite a opláchnite), v prípade potreby postup zopakujte .
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Nazbieraná špina, pripálené jedlo a tuky v rúre
1. Použite AMWAyTMGel Oven Cleaner Gélový čistiaci prostriedok na rúry, dôsledne

dodržiavajte návod na použitie (nepoužívajte ho na mikrovlnné rúry, hliníkové a farbené
povrchy).

2. Nechajte pôsobiť 20-30 minút (pri odolnej špine dlhšie).
3. Zvyšky utrite, povrch dôkladne opláchnite vodou a octom.

Dym a tuky zachytené na sporáku a okolitých povrchoch
1. Na znečistený povrch naneste L.O.C. ™ Plus Čistiaci prostriedok na kuchyňu alebo Zoom

Koncentrovaný čistiaci prostriedok.
2. Pri odolných škvrnách postup zopakujte, tentokrát s koncentrovanejším čistiacim

prostriedkom.
3. Naneste AMWAY SILlCONE GLAZpM Silikónové leštidio na automobily ako ochranu

proti zachytávaniu mastnoty, pri obyčajnom čistení použite L.O.C. Plus Čistiaci
prostriedok na kuchyňu.

Škvrny na keramických a chrómových povrchoch, povrchoch
z umelej hmoty, na kuchynských linkách, prístrojoch
a umývatel'ných farbených povrchoch

1. Použite L.O.C.TMPlus Jemný čistiaci prostriedok alebo SA8 SOLUTIONSTMALL FABRIC
BLEACH Univerzálne bielidio - nalejte potrebné množstvo na znečistený povrch alebo ho
naneste handričkou (pri čistení kachličiek si môžete pomôcť zubnou kefkou).

3. Vydrhnite a opláchnite.
4. Dokončite s L.O.C.rMPlus Čistiacim prostriedkom na kuchyňu a AMWAY SILlCONE

GLAZpM Silikónovým leštidlom na automobily chrániacim proti škvrnám.
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Problémy
v domácnosti
VŠEOBECNÉ RADY

• Škvrny sa pokúste odstrániť okamžite, pôjde
to ľahšie a zmenšia sa tak škody.

• Pokiaľ to nie je jasne špecifikované, čistiace
prostriedky nikdy nemiešajte: mohlo by to
vyústiť do nebezpečných chemických reakcií
alebo jedovatých výparov.

• Čistiace prostriedky musia byť dôkladne
označené, uchovávané v pôvodnom obale
a mimo dosahu detí.

Zhrdzavené a matné nezrkadlové povrchy kovových predmetov
a nábytku

1. Použite L.O.C. ™ Plus Metal Cleaner Čistiacu pastu na kovy, riaďte sa pokynmi na etikete
výrobku (nepoužívajte na hliníkové a lakované povrchy).

2. Opláchnite vodou, utrite do sucha a vyleštite suchou handričkou.

Umývanie zrkadiel a okien
1. V krátkych časových intervaloch nastriekajte na okno alebo zrkadlo L.O.C. Plus Čistiaci

prostriedok na sklo alebo L.O.C. Plus SEE SPRAYTM Aerosolový prípravok na čistenie skla
(s exkluzívnym zložením proti zahmlievaniu).

2. Ešte mokrý povrch do sucha vyutierajte čistou handričkou alebo papierovou vreckovkou.

Zvyšky lepiacej pásky, lepidla, žuvačky, vosku, nálepiek na
stenách, vinylových podlahách a kobercoch

1. Žuvačka: Na prilepenú žuvačku priložte vo vrecúšku z umelej hmoty kocku ľadu
a počkajte, kým nestvrdne, potom žuvačku zoškriabte.

2. Iné: Škvrnu prežehlite cez kúsok ochrannej látky a odlúpnite.

3. Povrch očistite s L.O.C. ™ Plus Čistiacim prostriedkom na kuchyňu (steny, vinylové
podlahy) alebo s AMWAyTM Carpet & Upholstery Shampoo Šampónom na koberce
a čalunenie.

Alkohol, vodové farby, škvrny od domácich zvierat na kobercoch
a čalúnení

1. Škvrnu okamžite umyte studenou vodou (na škvrny od domácich zvierat použite roztok
bieleho octu s vodou).

2. Nechajte vsiaknuf do utierky.

3. Povrch dôkladne vyčistite AMWAyn. Carpet & Upholstery Shampoo Šampónom na
koberce a čalúnenie, riaďte sa pokynmi na obale.

4. Ak škvrna nezmizne, postup zopakujte.

Farbičky na kobercoch a čalúnení
1. Na vosk priložte kocku I'adu v igelitovom vrecúšku a nechajte ho stvrdnúť.

2. Tupým nožom ho zoškriabte.

3. Prejdite po vosku žehličkou, položte naň ochrannú látku, ktorá absorbuje roztopené
zvyšky.

4. Povrch dôkladne vyčistite AMWAyTM Carpet & Upholstery Shampoo Šampónom na
koberce, riaďte sa pokynmi na obale.
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Šmuhy od topánok na vinylových povrchoch, linoleu,
nevoskových podlahách, asfalte a gume

1. Podlahu pozametajte alebo povysávajte.

2. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov odstráňte vosk z podláh podľa inštrukcií na
výrobku.

3. Podľa pokynov na etikete, naneste L.O.C.TM Univerzálny čistiaci prostriedok alebo
L.O.C. ™ Plus Čistiaci prostriedok na kuchyňu; nechajte pôsob if niekoľko minút, utrite
alebo opláchnite.

Farbičky, rúž, mastné otlačky prstov, olej, ceruzky, škvrny od
dymu na väčšine vodovzdorných povrchov

1. Na postihnuté miesto nastriekajte L.O.C. Plus Čistiaci prostriedok na kuchyňu alebo
ZOOM'M Koncentrovaný čistiaci prostriedok.

2. Chvíľku počkajte a potom miesto utrite vlhkou handričkou.

3. L.O.C. Univerzálny čistiaci prostriedok (nariedený podľa pokynov) je tiež účinný
a bezpečný na umývanie tvrdých vodovzdorných povrchov.

Nánosy mastnoty na kovových a vinylových povrchoch a na
povrchoch z umelej hmoty, tehlách, keramických obkladačkách,
stenách a podlahách

1. Nastriekajte L.O.C.Plus Čistiaci prostriedok na kuchyňu alebo ZOOM Koncentrovaný
čistiaci prostriedok dodržiavajte návod na použitie.

2. Nechajte pôsob if 1-5 minút, utrite alebo opláchnite vodou.

3. V prípade potreby zopakujte s koncentrovanejším čistiacim prostriedkom.

4. Aby ste zabránili usadeniu nečistôt, pravidelne používajte L.O.C. Plus Čistiaci prostriedok
na kuchyňu alebo iný čistiaci prostriedok AMWAY.



"Skvrny
na bielizni
VŠEOBECNÉ RADY

• Na zabezpečenie maximálnej bezpečnosti
a účinnosti používajte pracie prostriedky VŽdy
podl'a návodu uvedenom na obale.

• Pred odstránením škvrny si dôkladne preštudujte
pokyny na pranie danej bielizne.

• Škvrny sa pokúste odstrániť okamžite,
minimalizuje sa tým riziko poškodenia tkaniny.

Vajcia, mliečne výrobky, tráva, kvety, horčica, masť, väčšina jedál
1. Dodržiavajúc pokyny na obale, namočte pred samotným praním v SASSOLUTIONSTMTRI-

ZYME Zosilňovacom prostriedku na pranie a namáčanie, alebo použite SASSOLUTIONSTM
Sprej na odstraňovanie škvŕn pred praním.

2. Perte s ktorýmkoľvek pracím prostriedkom SAS pri najvyššej možnej teplote, môžete využiť aj
SASSOLUTIONSTRI-ZYME Zosilňovací prostriedok na pranie a namáčanie.

3. Ak škvrna nezmizla, namočte bielizeň do SASSOLUTIONS ALL FABRIC BLEACH
Univerzálneho bielidia.

Krv, šťavy z mäsa, škvrny od výkalov a zvratkov
1. Škvrnu opláchnite studenou vodou.
2. Približne 20 minút pred samotným praním namočte SASSOLUTIONSTRI-ZYME Zosilňovací

prostriedok na pranie a namáčanie, alebo SASSOLUTIONS Sprej na odstraňovanie škvŕn pred
praním.

3. Perte s ktorýmkol'vek pracím prostriedkom SASpri najvyššej možnej teplote, s výnimkou škvŕn
od krvi, ktoré sa majú prať v studenej vode. Môžete použiť aj SASSOLUTIONSTRI-ZYME
Zosilňovací prostriedok na pranie a namáčanie.

4. Ak škvrna nezmizla, namočte bielizeň do SASSOLUTIONSALL FABRIC BLEACH
Univerzálneho bielidia.

Margarín, maslo, tuk/olej na varenie, šalátové dresingy, majonéza,
čokoláda, sirup, motorový olej, krém na topánky

1. Použite SASSOLUTIONS Pre-Wash Sprej na odstraňovanie škvŕn pred praním.
2. Perte s ktorýmkoľvek pracím prostriedkom SAS pri najvyššej možnej teplote.
3. Jemné tkaniny preperte SAS Delicate Jemným tekutým pracím prostriedkom v studenej vode.

Káva, čaj, nealkoholické nápoje, víno a alkohol, ovocie a ovocné
šťavy, džem, želatína, rajčinová omáčka, kečup, potravinárske
farby

1. Čerstvé škvrny preperte v studenej vode.
2. Perte s ktorýmkoľvek pracím prostriedkom SASa SASSOLUTIONS ALL FABRIC BLEACH

Univerzálnym bielidlom pri najvyššej možnej teplote.
3. Ťažko odstránitel'né škvrny pred praním namočte na noc do SASSOLUTIONSALL FABRIC

BLEACH Univerzálneho bielidia.

Rúž, lícenka, očné tiene, make-up, parfum
1. Použite SAS SOLUTIONS Pre-Wash Sprej na odstraňovanie škvŕn pred praním.
2. Perte s ktorýmkoľvek pracím prostriedkom SASa SASSOLUTIONSALL FABRIC BLEACH

Univerzálnym bielidlom pri najvyššej možnej teplote.
3. Jemné tkaniny preperte SAS Delicate Jemným tekutým pracím prostriedkom v studenej vode.



Plesne
1. Perte s ktorýmkoľvek pracím prostriedkom SA8™ a SA8 SOLUTIONSTMALL FABRIC BLEACH

Univerzálnym bielidlom pri najvyššej možnej teplote.

Telesný zápach, pot a antiperspiranty
1. Perte s ktorýmkoľvek pracím prostriedkom SA8 a SA8 SOLUTIONSALL FABRIC BLEACH

Univerzálnym bielidlom pri najvyššej možnej teplote.
2. Ťažko odstrániteľné škvrny pred praním namočte na noc do SA8 SOLUTIONSALL FABRIC

BLEACH Univerzálneho bielidia.

Lak na nechty, fixky, lepidlo, lepiaca páska, živica, žuvačka, vosk
a farbičky

1. Škvrnu od laku na nechty napustite odlakovačom (Nepoužívajte ho na acetátové tkaniny alebo
krikľavé farby).

2. Použite SA8 SOLUTIONS flre-Wash Sprej na odstraňovanie škvŕn pred praním, ak sa dá,
zoškriabte zvyšky škvrny.

3. Perte s ktorýmkoľvek pracím prostriedkom SA8 a SA8 SOLUTIONSALL FABRIC BLEACH
Univerzálnym bielidlom pri najvyššej možnej teplote.

4. Jemné tkaniny predperte v SA8 Delicate Jemnom tekutom pracom prostriedku v studenej vode.

Atrament, prepisovací papier, náplň do tlačiarne, čerstvá latexová
farba

1. Použite SA8 SOLUTIONS Pre-Wash Sprej na odstraňovanie škvŕn pred praním.
2. Perte s hociktorým pracím prostriedkom SA8 pri najvyššej možnej teplote.
3. Jemné tkaniny predperte v SA8 Delicate Jemnom tekutom pracom prostriedku v studenej vode.

Špina, blato, íl
1. Pred samotným praním namočte SA8 SOLUTIONS TRI-lYME Zosilňovací prostriedok na

pranie a namáčanie
2. Perte s ktorýmkoľvek pracím prostriedkom SA8 a SA8 SOLUTIONSALL FABRIC BLEACH

Univerzálnym bielidlom pri najvyššej možnej teplote.
3. Ak škvrna nezmizne, postup zopakujte.

Škvrny od zmäkčovača tkanín alebo kondicionéra na vlasy
1. Škvrnu pred praním dôkladne ošetrite L.O.C.TMUniverzálnym čistiacim prostriedkom,

DISH DROPSTMProstriedkom na umývanie riadu s citrusovou vôňou alebo mydlom.
2. Perte ako obvykle s ktorýmkoľvek pracím prostriedkom SA8.

Škvrny na manžetách, golieroch, bielych ponožkách (od trávy),
škvrny neznámeho pôvodu
Škvrny na manžetách a golieroch

1. Nečistotu ošetrite SA8 SOLUTIONSPre-Wash Sprejom na odstraňovanie škvŕn pred praním
a namočte v SA8 SOLUTIONSTRI-ZYME Zosilňovacom prípravku na pranie a namáčanie.

2. Perte ako obvykle s ktorýmkol'vek pracím prostriedkom SA8.
3. Ak škvrna nezmizne, namočte ju v SA8 SOLUTIONSTRI-ZYME Zosilňovacom prostriedku na

pranie a namáčanie a znovu operte.

Biele ponožky (škvrny od trávy)
1. Ošetrite SA8 SOLUTIONS Pre-Wash Sprejom na odstraňovanie škvŕn pred praním a namočte

v SA8 SOLUTIONSTRI-ZYME Zosilňovacom prípravku na pranie a namáčanie.
2. Perte s ktorýmkoľvek pracím prostriedkom SA8 a SA8 SOLUTIONSALL FABRIC BLEACH

Univerzálnym bielidlom pri najvyššej možnej teplote.
3. Ak škvrna nezmizne, namočte ju v SA8 SOLUTIONS ALL FABRIC BLEACH Univerzálnom

bielidie a zopakujte krok 2.



Škvrny neznámeho pôvodu
1. Ošetrite SASSOLUTIONS Pre-Wash Sprejom na odstraňovanie škvŕn pred praním a

namočte v SASSOLUTIONSTRI-ZYME Zosilňovacom prípravku na pranie a
namáčanie.

2. Perte s ktorýmkoľvek pracím prostriedkom SASa SASSOLUTIONSALL FABRIC
BLEACH Univerzálnym bieliolom pri najvyššej možnej teplote.

3. V prípade potreby zopakujte krok 2.
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