
CzyszCzenie powierzChni 

Produkt BLUE STAR – materiały, aplikacja i dozowanie

Do czyszczenia zawsze  
zakładaj rękawice ochronne

Kiedy skończysz pracę –  
wyczyść je i wysusz oraz 
przewiń na drugą stronę

Prawidłowo!
Nieprawidłowo!  
(efekt “piłki”)

Widoczne zanieczyszczenia

Ślady palców
Widoczne zanieczyszczenia 

smugi 

Pozostałości po środkach 
czyszczących wynikające  
z niewłaściwego czyszczenia.

Niewidoczne zanieczyszczenia

Bakterie, wirusy
Niewidoczne zanieczyszczenia

Nieprzyjemne zapachy 

Pochodzące z:
- syfonów,
- odpływów brodzików,  
  umywalek

RoDzAjE zANiEczySzczEń

Środek do czyszczenia powierzchni
niebieski•  kolor koduje BLUE STAR  

   jako uniwersalny środek czyszczący, 
do wszystkich celów i metod czyszczenia• 
na bazie alkoholu• 

Dozowanie przy czyszczeniu powierzchni:
Niewielkie zabrudzenia - 10-20 ml na 8 litrów zimnej wody (≤ 0,5 roztwór)
Przy dużych zabrudzeniach – spryskać produkt na gąbkę i rozpocząć czyszczenie.
Nie aplikować produktu bezpośrednio na powierzchnię!

BLUe 
sTAr

Użyj niebieskiej butelki.
Spryskuj tylko ściereczkę,  
nie powierzchnię!

Dozowanie dla metody spray: 
10 ml Blue Star na 500 ml zimnej wody 

OPCJA: 
Czyszczenie metodą spray !

Używać niebieskiego wiadra 
10-20 ml Blue Star na 8 litrów 

Złóż ścieręczkę dwukrotnie  
na pół (4 x 2 strony)

Niebieska wilgotna ściereczka do: 

Powierzchnie kontaktowe:
klamki do drzwi, blaty robocze, biurka, 
szafy ścienne / witryny, ściany działo-
we, ściany przesuwne, powierzchnie 
plastikowe, lampy, telefony, grzejniki, 
kosze na śmieci, popielniczki

1 ściereczka do czyszczenia daje 
możliwość 8 części (stron)! 

Czyść powierzchnie płaską ścierką – 
możesz użyć 8 części zanim ponownie 
zamoczysz ją w wiaderku z wodą 

neutralny,• 
bezpieczny,• 
wartość pH 1% ok. 8,0• 

Szczególnie powierzchnie 
mające bezpośredni kontakt 
ze skórą.

W wyniku stykania się brud-
nych dłoni z powierzchnią.



Usuń pajęczyny Użyj ręcznego, akrylowego 
mopa

Skontroluj lampy podsufitowe. 
Usuń kurz.

Skontroluj ramki i obrazy.  
Usuń kurz.

Skontroluj lampy na biurkach. 
Usuń kurz.

Skontroluj ścianki działowe  
w pomieszczeniu. Usuń kurz. 

Skontroluj gaśnice. Usuń kurz Skontroluj grzejniki. Usuń kurz.

Użyj niebieskiej ściereczki i złóż 
ją na 8 części.

Zdejmij wszystkie przedmioty  
z parapetów – skontroluj i przetrzyj 
na wilgotno

Zdejmij wszystkie przedmioty  
z biurek i przetrzyj na wilgotno  

Skontroluj krzesła – usuń kurz  
i przetrzyj na wilgotno

Przetrzyj na wilgotno słuchawkę 
telefoniczną

Usuń zawartość popielniczki  
i przetrzyj na wilgotno 

Usuń zawartość kosza na śmieci 
do plastikowego worka i jeśli to 
konieczne, przetrzyj na wilgotno 

Odsuń kontenery – skontroluj, 
usuń kurz i przetrzyj na wilgotno

Skontroluj niszczarkę – usuń 
resztki papieru i przetrzyj po-
wierzchnię na wilgotno 

Przetrzyj na wilgotno klamki 
(zewn. i wewn.) – usuń ślady  
po palcach 

Przecieranie na wilgotno:  spry-
skuj zawsze ściereczkę! Nigdy 
bezpośrednio na powierzchnię!

Wyczyść dokładnie całe drzwi

Otwórz drzwi i przewietrz 
pomieszczenie

Użyj akcesoriów do przytrzy-
mania drzwi

Skontroluj wzrokiem pomiesz-
czenie od góry do dołu

Sprawdź stan wywietrzników  
i klimatyzacji



Kontrola wzrokowa!

Kontrola wzrokowa!

Kurz 

Kurz 

Czyszczenie na metodą spray

Czyszczenie na metodą spray Przecieranie na wilgotno

Kontrola zapachów!


