
AirCide Clear 
käyttöohje

Sumuta ohut kerros AirCide Clear -suihketta käsiteltävään
kohteeseen noin 25 cm etäisyydeltä. Jos lähellä olevia pintoja ei
haluta käsitellä, niin tuote voidaan siinä tapauksessa sumuttaa
kosteaan siivousliinaan, jolla pyyhitään sen jälkeen käsiteltävä
kohde. 

1.

2. Kun tuote on sumutettu käsiteltävälle pinnalle, pyyhi pinta
kauttaaltaan kostealla mikrokuituliinalla.

3. Pintojen käsittelyn yhteydessä siivousliinaan kerääntyy likaa, joten
vaihda se riittävän usein puhtaaseen liinaan.

 AirCide Clear poistaa pinnoilta tehokkaasti kevyen lian, kuten sormenjäljet sekä ruoka- ja rasvatahrat.
 Sumuta ohut kerros AirCide Clear -tuotetta käsiteltävään kohteeseen noin 25 cm etäisyydeltä. Jos lähellä
olevia pintoja ei haluta käsitellä, niin tuote voidaan siinä tapauksessa sumuttaa kosteaan siivousliinaan, jolla
pyyhitään sen jälkeen käsiteltävä kohde. Esimerkiksi ovenkahvojen käsittely voidaan suorittaa sumuttamalla
AirCide Clear kosteaan liinaan, jolla pyyhitään sen jälkeen ovenkahva. Ovenkahvan käsittelyyn kuluu aikaa
noin 5 sekuntia.
 Kun tuote on sumutettu käsiteltävälle pinnalle, pyyhi pinta kostealla mikrokuituliinalla. Jos pintaan halutaan
lisää kiiltoa se voidaan kuivumisen jälkeen vielä kiillottaa esimerkiksi kuivalla mikrokuituliinalla tai
puuvillakankaalla. Huolellinen pyyhkiminen on tärkeää, jotta pinta ei jää tahmeaksi.
Pintojen käsittelyn yhteydessä siivousliinaan kerääntyy likaa, joten vaihda se riittävän usein puhtaaseen
liinaan. On suositeltavaa, että aktiivisen pintojen käsittelyn yhteydessä käytetään tavallisia siivouskäsineitä,
jotta vältytään pitkäaikaiselta ihokosketukselta.
.Suojapinnoite kestää kauemmin pinnoilla, jotka eivät ole kovan mekaanisen rasituksen alla. Erityisesti
julkisissa tiloissa olevat kulutukselle alttiit pinnat on syytä käsitellä kerran päivässä. Näihin voidaan laskea
kuuluvaksi esimerkiksi ovenkahvat, käsikaiteet, wc-tilojen allaspöydät sekä hanat ja muut pöytäpinnat.
Vähäisellä mekaaniselle rasitukselle alttiilla pinnoilla AirCide Clear:n muodostama suoja kestää jopa 2 viikkoa.
Tietyt vesiohenteisilla maaleilla maalatut pinnat voivat olla herkkiä tuotteen sisältämälle etanolille. Metalli,
muovi, melamiini ja lasipinnat kestävät hyvin käsittelyä. Suosittelemme ensin kuitenkin kokeilemaan tuotetta
pienelle alueelle, jos haluat varmistua tuotteen soveltuvuudesta.
Älä käytä tuotetta, mikäli sinulla on hartsiallergia. 
 Mikäli sinulle jää vielä kysymyksiä tuotteen käytöstä, otathan meihin yhteyttä sähköpostitse 
info@woimet.com, niin opastamme lisää.
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AirCide Regular
käyttöohje

1. Suihkuta noin 30cm etäisyydeltä käsiteltävään
materiaaliin niin, että pinta kostuu. Maskin ja
käsineiden käsittelyssä suihkuta AirCide Regular
niiden ulkopintaan. 

2. Anna kuivua 15 minuuttia.

3. Kun käsiteltävä kohde on kuivunut eikä
tuoksua ole havaittavissa, voit ottaa sen
käyttöön.

AirCide Regular mahdollistaa kertakäyttöisten maskien
uudelleenkäytön. Suosituksemme mukaan kertakäyttöisen sekä
kankaisen maskin voi käsitellä tuotteellamme 2 kertaa käyttökertojen
välissä. Pesethän kankaisen maskin kun nämä kaksi AirCide Regular -
käsittelykertaa tulevat täyteen. Nämä samat ohjeet pätevät myös
puuvillahansikkaiden yms. käsittelyyn. Ethän käytä tuotetta, mikäli
sinulla on harstiallergia.


