UF2000
Sposòb użycia UF2000
Nanieś preparat za pomocą spryskiwacza dokładnie na plamę moczu. Upewnij się, że UF2000 został
naniesiony na całą plamę, tak aby preparat miał kontakt ze wszystkimi cząstkami uryny zawartymi w
moczu. Nie rozcieraj ani nie szczotkuj. Pozostaw preparat aż wyschnie.
Jeżeli nie możesz zlokalizować plamy zastosuj Detektor Plam.
Przy wysokiej temperaturze, przykryj nasączoną środkiem UF2000
plamę czymś plastikowym np. reklamówką, aby zapobiec zbyt szybkiemu wyparowaniu preparatu.

Plamy na betonie lub kamieniu
Kamień czy beton mimo swojej twardości mają strukturę gąbki, przez co mocz gdy wchłonie może dostać się
głęboko w strukturę kamienia. Co niezwykle utrudnia proces usuwania zapachu.
Aby osiągnąć najlepsze wyniki należy:
Proszę nie używać innych (chemicznych) środków czyszczących do usuwania zapachu przed zastosowaniem
UF2000.
Proszę zatroszczyć się o to, aby powierzchnia kamienia była sucha i czysta.
Następnie proszę rozpylić preparat w odpowiednim miejscu i przykrywają Państwo to miejsce na 1-2 godziny
czymś plastikowym.
Tak, aby UF2000 nie wyparowało za szybko i miało czas na to by wsiąknąć do kamienia.
Na samym początku chwilowo zapach może stać się intensywniejszy. Dzieje się tak ponieważ preparat
rozpuszcza zaschnięte cząsteczki uryny które są źródłem zapachu. Wskazuje to na to że uryna wydostaje się
na powierzchnię.
Po upływie czasu proszę usunąć pokrywkę i pozostawić aż wyschnie.
Następnie proszę nałożyć preparat jeszcze raz. Ponownie pozwalając mu wyschnąć (1-2 godziny zależy od
temperatury w pomieszczeniu).
Proszę powtarzać czynność aż do całkowitego usunięcia zapachu.
Po zakończeniu proszę przetrzeć wilgotną szmatką i osuszyć.

Plamy na drewnie
Plamy z moczu w parkiecie i innych pokryciach drewnianych należą do najtrudniej usuwalnych plam. Dzieje
się tak szczególnie wtedy gdy drewno już ściemniało przez wsiąknięcie wydzieliny.
UF2000 jest w stanie usunąć nieprzyjemny zapach moczu całkowicie, również z drewna. Potrafi również
zapobiec przyszłemu nagromadzeniu się wysuszonych kryształków solnych powstałych przez wyschnięcie
moczu. Jednak nasz produkt nie jest w stanie naprawić uszkodzeń w strukturze drewna spowodowanych
przez mocz.
Tylko mechaniczna obróbka może wtedy pomóc (polerowanie, lakierowanie), lecz warto najpierw
wypróbować UF2000.
Tasz produkt pomoże Państwu jednak usunąć przykry zapach oraz spowoduje że ciemne plamy staną się
znacznie jaśniejsze.
Proszę rozpylić preparat w odpowiednim miejscu. Następnie proszę przykryć to miejsce czymś plastikowym,
aby zapobiec zbyt szybkiemu wyparowaniu preparatu. Zapach chwilowo może być bardziej wyczuwalny ze
względu na to że UF2000 rozpuszcza cząsteczki uryny. Po 30 minutach proszę usunąć pokrywkę i wytrzeć to
miejsce suchą szmatką.
Po 30 minutach proszę powtórzyć czynność aż do całkowitego usunięcia zapachu. Każde użycie polepszy
stan drewna, ciemne plamy staną sie coraz jaśniejsze i mniejsze, aż do momentu kiedy cała uryna będzie
usunięta.
Wszystkie plamy na, które Państwo naniesiecie UF2000 staną się jaśniejsze i mniejsze a przede wszystkim
przestaną by źródłem nieprzyjemnego zapachu.
Po zakończeniu usuwania zapachu proszę zetrzeć miejsce szmatką, po czym przetrzeć wilgotna ścierka i
wytrzeć na sucho.
Kiedy zastosują Państwo UF2000 zapach zniknie, plamy się zmniejszą i wyjaśnieją.
Często zdarza się tak, że podłoga po użyciu UF2000 jest tak czysta, że nie wymaga nie wymaga dodatkowej
obróbki.

Plamy z moczu na dywanie i tapicerce
WAŻNE!!
Proszę zawsze najpierw sprawdzić jak działa preparat na tkaninę, najlepiej jest przed użyciem na plamę
wypróbować w niewidocznym miejscu.
Dla świeżo powstałych plam:
Proszę nie używać innych (chemicznych) środków czyszczących do usuwania zapachu przed zastosowaniem
UF2000.
Jeśli będą Państwo chcieli wyczyścić wykładzinę/tapicerkę proszę najpierw usunąć zapach i plamy z moczu
UF2000 a dopiero później stosować inny środek.
Przed zastosowaniem proszę najpierw zebrać z plamy nadmiar wody np. papierem kuchennym lub suchą
ścierką (nie wcierać!!!)
Proszę nie chodzić po plamie, aby nie roznieść wydzieliny na pozostała część wykładziny lub ubranie.
Delikatnie zebrać nadmiar wody
po czym można umyć miejsce wodą lub wodą z mydłem dla lepszego skutku.
Następnie proszę rozpylić preparat nad plamą ( UF2000 powinien bez trudu usunąć zapach moczu. Dzięki
swojej płynnej formule dociera także do trudno dostępnych miejsc.
Proszę pozostawić preparat aż wyschnie.
Gdy plama i zapach zostaną usunięte proszę miejsce, proszę dokładnie osuszyć to miejsce, aby uniknąć
przyciągania brudu.
Dla starych, wysuszonych plam:
Gdy plama jest już stara istnieje możliwość, że mocz odbarwił kolor Państwa dywanu. Wtedy całkowite
usunięcie plamy może być nie możliwe, także aby usunąć zapach konieczne może być powtórzenie
nakładania preparatu.
Proszę nie używać innych (chemicznych) środków czyszczących do usuwania zapachu przed zastosowaniem
UF2000.
Jeśli będą Państwo chcieli wyczyścić wykładzinę/tapicerkę proszę najpierw usunąć zapach i plamy z moczu
UF2000 a dopiero później stosować inny środek.
Następnie proszę rozpylić preparat nad plamą ( UF2000 powinien bez trudu usunąć zapach moczu. Dzięki
swojej płynnej formule dociera także do trudno dostępnych miejsc).
Proszę pozostawić preparat aż wyschnie.
Dla bardzo starych i trudno usuwalnych plam:
Proszę rozpylić preparat na plamę, a następnie proszę przykryć to miejsce czymś plastikowym (talerzykiem,
siatką). Wtedy UF2000 może działać dłużej.
Może się tak zdarzyć, że po pierwszym zastosowaniu preparatu zapach może być chwilowo intensywniejszy.
Zdarza się to przy starych plamach gdzie zaschnięta uryna (która jest źródłem przykrego zapachu),
rozpuszcza się powoli pod wpływem działania preparatu i uwalnia zapach. Jednak jest to chwilowe i po
kolejnym zastosowaniu UF2000 zniknie.
Po kilku godzinach od zastosowania preparatu proszę usunąć plastikową pokrywkę po czym lekko osuszyć.
Przy starych i trudno usuwalnych plamach stosowanie UF2000 będzie należało powtarzać. Zależnie od plamy
3-4 razy lub do uzyskania pozytywnych rezultatów.
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