
MOSOGATÓGÉP TABLETTÁK

FOLYÉKONY GÉPI MOSO
GATÓSZER POHARAKHOZ

MOSOGATÓGÉP FOLYÉKONY GÉPI 
MOSOGATÓSZER

GÉPI MOSOGATÓPOR ÖBLÍTŐSZER

approx. 160g1.) Automata adagoló 
berendezés használata 
ajánlott

1.) Automata adagoló 
berendezés használata 
ajánlott

1.) Egy adagolókanálnyi 
körülbelül 160g

1.) Automata adagoló 
berendezés használata 
ajánlott

1L

1-4ml

1L

1-4ml 1-5g / L
0.2-0.5ml

/L
water

70-80°C 

add. 
SALT

2.) Használjon 1-4 ml-t 1 l 
vízhez

2.) Használjon 1-4 ml-t 1 l 
vízhez

2.) Használjon 1-5g-ot 1 l 
vízhez

2.) Adagoljon 0,2-0,5ml-t 
literenként a 70-80 °C-os 
vízhez

1.) 1-3 tabletta használata 
20 l vízhez (1 tabletta hozzáadása 
minden mosás után)

2.) Tegyen 1 tablettát az 
evőszköz kosárba

3.) Válassza ki a megfelelő 
programot (alkalmazható bármilyen 
mosási hőmérsékleten 50-70°C között)

4.) Kemény víz esetén 
töltsön sót és öblítőszert a 
gépbe

FOLYÉKONY MOSÓGATÓ
SZER POHARAKHOZ

KÉZI MOSOGATÁS FOLYÉKONY MOSOGATÓSZER  CITRUS ILLATTAL

1L

1-5ml 1.) Használjon 1-5 ml-t 1 l 
vízhez 1L

1-5ml 1.) Használjon 1-5 ml-t 1 l 
vízhez

30°C
3.) Tegye az edényeket a 
kézmeleg oldatba

2.) Öblítse le tiszta vízzel
2.) Mosogatáshoz 
használjon kefét vagy 
súroló szivacsot

4.) Öblítse le alaposan és 
hagyja megszáradni

SÜTŐ ÉS GRILL TISZTÍTÓSÜTŐ & GRILLSÜTŐ

80°C
less than 1.) 80°C alatti hőmérsékletű 

felületen alkalmazza 
(optimális 60-80°C között)

2.) Használja a terméket 
közvetlenül a tisztítandó 
felületen vagy eszközön (ajánlott 
a szórófejes palack alkalmazása)

min.
5-30

3.) Hagyja hatni 5-30 percig 
a felület szennyezettségének 
függvényében

4.) Tisztításhoz használjon 
törlőkendőt, kefét vagy 
súroló szivacsot

5.) Öblítse le alaposan 
tiszta, forró vízzel és hagyja 
megszáradni

KONYHAI ZSÍROLDÓPÁRAELSZÍVÓK ÉS 
FŐZŐLAPOK

1.) Közvetlenül a felületen tanácsos 
alkalmazni, ajánlott a szórófejjel 
ellátott 750 ml-es palack használata a 
hatékony habképzéshez

min.
10-30

2.) 10-30 percig hagyja 
hatni

3) Öblítse le tiszta vízzel és 
hagyja megszáradni

4.) A feloldott 
lerakódásokat súroló 
szivaccsal távolítsa el

KONYHAI VÍZKŐOLDÓ

10-30%

water

1.) 1 l forró vízhez adjon 100-300 
ml vízkőoldót (10-30%-os oldat) a 
vízkő mértékétől függően

2.) Töltse meg az eszközt 
vagy áztassa be az oldatba az 
edényt, amíg feloldódik a vízkő

3.) Ha szükséges, dörzsölje 
meg a felületet a makacs 
lerakódások eltüntetéséhez

4.) Öblítse le alaposan az 
eszközöket és hagyja őket 
megszáradni

ROZSDAMENTES ACÉL TISZTÍTÓSZERMINDEN KONYHAI 
FELÜLET

1.) Permetezze egy száraz, 
tiszta kendőre és törölje át 
a felületet

2.) Nem szükséges 
leöblíteni

SÚROLÓKRÉMMINDEN KONYHAI 
FELÜLET &  
ÉLELMISZER 
ELŐKÉSZÍTŐ TERÜLET

1.) Érzékeny bőr esetén 
viseljen megfelelő kesztyűt és 
használat után mosson kezet

2.) Mindig rázza fel a 
palackot használat előtt

3.) Nyomja a krémet egy kendőre, 
szivacsra vagy közvetlenül a 
tisztítandó felületre

4.) Alaposan törölje át 
a felületet, a súrolószer 
egyenletes eloszlását biztosítva

5.) Törölje tisztára nedves 
ruhával vagy szivaccsal

6.) Linóleum, műanyag, alumínium és fényezett felület 
esetén: A fentiek szerint járjon, csak itt kizárólag 
szivacsot használjon, finom mozdulatokkal dolgozzon

KONYHAI ESZKÖZÖK ÉS 
EDÉNYEK

TÁJÉKOZÓDJON ÉS ALKALMAZZA A BIZTONSÁGI ADATLAPOT!  
További információkért látogasson el a következő web oldalra: www.metro.hu/haccp
A termékeket mindig az eredeti csomagolásában tárolja védve a szélsőséges hőmérséklettől.

A LEGjOBB TISZTÍTÁSI EREDMÉNY 
ELÉRÉSÉHEZ HASZNÁLjA  
A MEGFELELŐ TERMÉKET

KONYHA



A LEGjOBB TISZTÍTÁSI EREDMÉNY 
ELÉRÉSÉHEZ HASZNÁLjA  
A MEGFELELŐ TERMÉKET

WC TISZTÍTÓSZERWC

1.) Használatra kész termék, 
alkalmazza töményen

2.) Öblítse le a WC-csészét vagy piszoárt

3.) Óvatosan nyomjon a palackból a 
perem alá, körben a csészébe és a 
vízbe/az öblítés nyomvonala mentén

4.) Használja a WC-kefét is

min.
10

5.) Hagyja hatni legalább 10 percig, 
használjon kefét vagy szivacsot a makacs 
foltok eltüntetéséhez, majd öblítse le

ÜVEGTISZTÍTÓABLAKOK ÉS 
TÜKRÖK 1.) Töményen egy puha, szálmentes 

ruhára téve, majd törölje vele 
szárazra a felületet. Szórófejes 
palack használata ajánlott.

2.) A foltok eltüntetéséhez 
közvetlenül a felületen 
használja, majd törölje szárazra

5.) Használatot követően öblítse le 
és szárítsa meg kezeit

4.) Szórófejes palack használata 
ajánlott

6.) Huzamosabb idejű használat 
esetén, szükséges lehet a bőr 
védelme

3.) Fontos:Használat előtt tesztelje 
le egy nem feltűnő, kis helyen, hogy 
megfelelő-e a tisztítószer az adott 
felülethez

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓSZER 
ALMA ILLATTAL

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓSZER 
CITRUS ILLATTAL

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓSZER 
VIRÁG ILLATTAL

FÜRDŐSZOBAI TISZTÍTÓSZERFÜRDŐSZOBA

PADLÓ

0,2%

water

1.) Használata 2%-os hígításban:
-10 ml 500 ml-es palackban
-200 ml 10 l-es vödörben

0,2%

water

1.) Használata 2%-os hígításban:
-10 ml 500 ml-es palackban
-200 ml 10 l-es vödörben

0,2%

water

1.) Használata 2%-os hígításban:
-10 ml 500 ml-es palackban
-200 ml 10 l-es vödörben

1.) Permetezzen egy kevés men-
nyiséget egy nedves kendőre vagy 
szivacsra és használja az adott 
felületen, kis ideig hagyja hatni 
(ha szükséges) és törölje tisztára a 
felületet

2.) Tisztítsa le alaposan az adott 
felületet amelyhez használja az oldatot 
szóróflakonnal vagy egy vödör segítségével 
moppal, törlőruhával vagy szivaccsal.

2.) Tisztítsa le alaposan az adott 
felületet amelyhez használja az oldatot 
szóróflakonnal vagy egy vödör segítségével 
moppal, törlőruhával vagy szivaccsal.

2.) Tisztítsa le alaposan az adott 
felületet amelyhez használja az oldatot 
szóróflakonnal vagy egy vödör segítségével 
moppal, törlőruhával vagy szivaccsal.

2.) Öblítse le alaposan tiszta vízzel 
és törölje szárazra egy kiöblített, jól 
kicsavart kendővel

3.) Száraz törlőruhával fényesítheti a 
felületet

TÁJÉKOZÓDJON ÉS ALKALMAZZA A BIZTONSÁGI ADATLAPOT!  
További információkért látogasson el a következő web oldalra: www.metro.hu/haccp
A termékeket mindig az eredeti csomagolásában tárolja védve a szélsőséges hőmérséklettől.

FÜRDŐSZOBA/WC



A LEGjOBB TISZTÍTÁSI EREDMÉNY 
ELÉRÉSÉHEZ HASZNÁLjA  
A MEGFELELŐ TERMÉKET

MOSÓPOR

TEXTIL ÖBLÍTŐ

MOSÓGÉP

soft water

1.) Használjon lágyított vizet

per
kg/dry goods

5-10
ml 1.) Adagolási javaslat: 5-10 ml/

kg száraz ruha, a szövet típusától 
függően

2.) Válassza szét a poliészter pamutokat 
a többi anyagtól és mossa őket külön

soft water

2.) Az öblítőt a mosógép utolsó öblítési 
szakaszában kell hozzáadni

3.) Válassza külön a fehér és színes 
textileket

3.) Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a 
termék NEM használható mikro-poliészter 
szövetből készült darabok esetében, pl. 
mikroszálas anyagok és törlőkendők

4.) Ezen belül válogassa kisebb 
csoportokba az enyhén, a közepesen 
és az erősen szennyezett darabokat

ÜVEGTISZTÍTÓABLAKOK ÉS 
TÜKRÖK

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓSZER 
ALMA ILLATTAL

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓSZER 
CITRUS ILLATTAL

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓSZER 
VIRÁG ILLATTAL

PADLÓ

0,2%

water

1.) Használata 2%-os hígításban:
-10 ml 500 ml-es palackban
-200 ml 10 l-es vödörben

0,2%

water

1.) Használata 2%-os hígításban:
-10 ml 500 ml-es palackban
-200 ml 10 l-es vödörben

0,2%

water

1.) Használata 2%-os hígításban:
-10 ml 500 ml-es palackban
-200 ml 10 l-es vödörben

2.) Tisztítsa le alaposan az adott 
felületet amelyhez használja az oldatot 
szóróflakonnal vagy egy vödör segítségével 
moppal, törlőruhával vagy szivaccsal.

2.) Tisztítsa le alaposan az adott 
felületet amelyhez használja az oldatot 
szóróflakonnal vagy egy vödör segítségével 
moppal, törlőruhával vagy szivaccsal.

2.) Tisztítsa le alaposan az adott 
felületet amelyhez használja az oldatot 
szóróflakonnal vagy egy vödör segítségével 
moppal, törlőruhával vagy szivaccsal.

TÁJÉKOZÓDJON ÉS ALKALMAZZA A BIZTONSÁGI ADATLAPOT!  
További információkért látogasson el a következő web oldalra: www.metro.hu/haccp
A termékeket mindig az eredeti csomagolásában tárolja védve a szélsőséges hőmérséklettől.

1.) Töményen egy puha, szálmentes 
ruhára téve, majd törölje vele 
szárazra a felületet. Szórófejes 
palack használata ajánlott.

2.) A foltok eltüntetéséhez 
közvetlenül a felületen 
használja, majd törölje 
szárazra

5.) Használatot követően öblítse le 
és szárítsa meg kezeit

4.) Szórófejes palack használata 
ajánlott

6.) Huzamosabb idejű használat 
esetén, szükséges lehet a bőr 
védelme

3.)Fontos:Használat előtt tesztelje 
le egy nem feltűnő, kis helyen, hogy 
megfelelő-e a tisztítószer az adott 
felülethez

ÉTKEZŐ


