
1. ใช้กับพื้นผิวที่แห้ง โดยไม่ต้องผสมน้ำ                      
2. ทาน้ำยาลงบนพื้นที่ที่ต้องการทำความสะอาด ทิ้งไว้ 3-4 นาทีโดยใช้แปลงทาสี                                           
3. ล้างด้วยน้ำสะอาด และถูด้วยฟองน้ำหรือน้ำที่มีแรงดันสูงโดยเฉพาะบนพื้นผิวที่มีรูพรุนสูง

CHẤT TẨY RỬA THÔNG THƯỜNG 
CROCODILE

CÔNG DỤNG
Sản phẩm này được sử dụng để vệ sinh nền gạch porcelain cho cả bề mặt bóng 
và không bóng. Dùng để vệ sinh thông thường hằng ngày hoặc loại bỏ hiệu quả 
các vết bụi bẩn cứng cứng đầu. Sản phẩm này có thể sử dụng cho tất cả các loại 
gạch porcelain. Sử dụng để vệ sinh bụi bẩn ở mọi ngóc ngách trong ngôi nhà của 
bạn. Không làm thay đổi màu sắc của vật liệu cũng như giúp duy trì bề mặt bóng 
láng của vật liệu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dùng để tẩy rửa hàng ngày, pha loãng với nước theo tỉ lệ 1:200 (dung dịch : 
nước) hoặc xắp xỉ 1 nắp dung dịch với 1 xô nước.

Để tẩy các vết bẩn cứng đầu, quét trực tiếp dung dịch lên khu vực bám bẩn mà 
không cần pha loãng với nước, chờ 1 - 2 phút để dung dịch phát huy tác dụng. 
Sau đó chà bằng miếng chùi hoặc bàn chải mềm lên vết bẩn cho đến khi loại bỏ 
hoàn toàn và chùi sạch lại lần nữa.

ĐỀ PHÒNG

• Đeo găng tay cao su khi sử dụng sản phẩm.
• Sản phẩm có thể gây kích ứng cho mắt, da và không được uống. Trong trường hợp bị dính vào mắt, rửa ngay lập tức bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ.
• Để xa tầm tay trẻ em.
• Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
• Luôn thử trước ở khu vực nhỏ trước khi tẩy toàn bộ.
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