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Magiczna Gąbka Smart Clean (3 sztuki)
 

Cena: 3,69 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

48 sztuk

Producent AUREUS

Opis produktu
 

Magiczna gabka SMART clean usuwa zabrudzenia bez konieczności używania detergentów.

Magiczna Gabka to rewolucyjny sposób na pozbycie się trudnych plam z różnorodnych powierzchni. Tylko za pomocą wody i Magicznej
gabki można w łatwy i prosty sposób usunąć zabrudzenia. Magiczna Gąbkę służy do skutecznego wyczyszczenia dowolnej powierzchni:
podłóg, płytek, fug, sprzętu AGD, ścian, piekarników, podeszwy butów, wnętrza samochodu czy felg. Lista zastosowań magicznej gąbki
SMART clean znajduje się na spodzie opakowania.

 

ZASTOSOWANIE MAGICZNEJ GĄBKI:

usuwa z butów uciążliwe plamy po trawie,
czyści zabrudzony silikon,
usuwa osad z mydła z wanny i prysznica oraz kranów i zlewów czyści płytki i fugi
usuwa zabrudzenia ze ścian
usuwa pleśń z namiotów, zadaszeń, markiz, elementów
czyści mikrofalówki
piekarniki i lodówki
usuwa pozostałości kleju po naklejkach
usuwa ślady zarysowań i zabrudzeń z linoleum
czyści zewnętrzną stronę parapetów zabarwionych liśćmi,
usuwa plamy ze skórzanych siedzeń, torebek, itp,
usuwa trwały marker i atrament praktycznie z większości
uuwa rdzę z niektórych powierzchni
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usuwa przypaleniznę z garnków i patelni (nie używać do teflonu!) czyści twarze lalek
usuwa zabrudzenia z płyt ceramicznych i indukcyjnych
czyści teksturowane uchwyty urządzeń domowych
usuwa sadzę z drzwi i ścian kominkowych
usuwa kredki ze scian
czyści okapy
usuwa owady z szyby samochodu, grillów i zderzaków
usuwa lakier do paznokci z większości powierzchni
czyści i poleruje felgi aluminiowe
czyści półki piekarnika oraz ruszty z grilla
czyści klawiaturę i myszkę z zastanego brudu
usuwa farbę z miejsc zabrudzonych podczas malowania • usuwa zarysowania z tylnej części fotela samochodowego
usuwa plamy z kawy i herbaty z naczyń
czyści zapieczony tłuszcz z naczyń żaroodpornych.
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