
LDC ( Produktmanual )
Opvask og lettere rengøringsmiddel

 
DEN ALSIDIGE, MILDE
RENGØRINGSMIDDEL TIL HÆNDER,
OPVASK OG FINERE VASKBARE
MATERIALER
LDC er en parfumeret, all-around væske, der er
stærk nok til at klare selv de største gryder og
pander, og alligevel så mild, at den kan
anvendes til vask af mere sårbare materialer.
LDC gør porcelæn og glas skinnende rene uden
at danne striber, og i gryder og pander arbejder
et rigt langtidsvirkende skum ligeså effektivt
LDC renser også effektivt fint linned og trøjer
og efterlader tekstilerne bløde og med en
indbydende frisk duft.
Selv om varmt vand gør opvasken lettere, kan
LDC også anvendes med koldt vand eller
saltvand, og resultatet vil stadig blive fortrinligt.
Dette gør LDC til et velegnet produkt til brug
ved camping eller andre steder, hvor der ikke
findes varmt vand.
 
SÅLEDES VIRKER DET
LDC virker ved at gøre vandet ”mere vådt” og
fedt og snavs fjernes. LDC’s  langtidsvirkende
skum bevarer effekter gennem en hel opvask,
samtidig med, at den neutrale pH-balance
skåner din hud.
 
DERFOR HAR KUNDERNE BEHOV FOR
LDC
LDC er det milde rengøringsprodukt i
væskeform, der lever en dobbelttilværelse!
 Køkken: Porcelæn, fryder og pander, glas,
tekander, kaffekander og keramikvarer.
Vaskerum: Sweaters, nylon og tøj, der ikke tåler
maskinvask eller tørre-tumbler, kashmir og fint
undertøj.
SÅLEDES ANVENDES LDC
Opvask i hånden:
Bland 1 del LDC med 5 dele vand i
blandingsflasken. Med stærk stråle kommes
vand i opvaskebaljen, sprøjt et par gange med
LDC og se den rigelige mængde skum udvikle
sig. Denne blanding fjerner alle typer snavs fra
opvasken. Lad blot vandet løbe af og sæt til

tørre i opvaskestativet. Meget snavset opvask
såsom gryder og pander, bør  først sættes i blød
i opløsningen.
Bemærk! Hvis opvasken er meget snavset, kan
det anbefales at blande 1 del LDC med 4 dele
vand.
 
Til camping:
Til opvask, tøjvask og håndvask i koldt vand.
Fjernelse af tapet:
Lav en blanding af 3-4 hættefulde koncentreret
LDC og ca. 6 liter varmt vand. Påfør tapetet en
rigelig mængde af denne blanding med en
svamp eller blød børste. Lad det trænge ind et
par minutter, og påfør det så igen på de tørrede
områder. Husk på, at det er vandet, der opløser
det gamle tapet, men LDC er nødvendigt, for at
vandet kan trænge ind i tapetklisteret og opløse
det. 2-3 påføringer med 5 minutters interval
løsner de fleste tapettyper. Ryk herefter tapetet
ned og fjern genstridige rester ved at bruge
mere LDC og en bred spartel.
   Skyl væggen grundigt, før den males eller før
der sættes nyt tapet op.
 
HVORFOR OPVASKE OG
LETRENGØRINGSMIDLER?
Letrengøringsmidler er nyttige mange steder i
huset til finere rengøring af for eksempel stoffer
og genstande, som kræver særlig varsom
behandling. Et mildt rengøringsmiddel kan
desuden anvendes til tallerkener og andre
køkkenredskaber.
 
    HVORFOR GNLD LDC?

• Økonomisk i brug pga. det
koncentrerede indhold, der kan
fortyndes efter behov.

• Let at skylle af og efterlader ingen rester
på tallerkenerne.

• Kan anvendes til at vaske sarte stoffer,
som bliver friske og bløde efter vask.

• Formel med afbalanceret pH. Irriter ikke
huden.

• Ideel som håndsæbe.
• Gør vandet vådere.


