Návod k použití přípravku UF2000
General instructions - Obecné pokyny
(pro specifické aplikace, prosím, vyberte z níže uvedeného seznamu):
Na postižené místo nastříkejte dostatečné množství přípravku UF2000 a nechte vsáknout a působit.
Přípravek do skvrny nevtírejte a nedrhněte kartáčkem. Pokud postižené místo není viditelné, pak použijte
náš detektor skvrn po moči.
Přípravek je třeba aplikovat v hojné míře, aby byl zápach účinně zredukován. Ošetřenou oblast je možno
nechat přirozeně uschnout.

UF2000 odstraní zápach moči také z kamene či betonu
Návod k použití přípravku - Návod k použití přípravku UF2000
Přírodní kámen a beton se jeví jako materiály, které lze jen velmi těžko ošetřit. Ve skutečnosti však tyto
materiály fungují jako „mycí houby“, které moč snadno absorbují pomocí malých otvorů.
To znamená, že moč prostoupí hluboko do kamene či betonu velice snadno. Odstranit zápach je pak velmi
obtížné. Pro dosažení co nejlepšího účinku, se řiďte následujícími pokyny:
Nepoužívejte další (chemické) čisticí prostředky nebo maskovací agenty (osvěžovače či deodoranty)!
Ujistěte se, že je podlaha suchá.
Pokud na podlaze objevíte zbytky lepidla na koberce, je třeba je nejprve odstranit, poté podlahu očistit a
zamést.
UF2000 pomocí rozprašovací lahvičky nebo rozprašovače (rozprašovač na rostliny nebo rozprašovač na
pesticidy) nastříkejte na skvrnu po moči.
Ujistěte se, že aplikované množství přípravku je zhruba stejné jako odhadované množství moči.
Přípravek nechte 1 - 2 hodiny působit, poté skvrnu zakryjte plastovým poklopem, aby nedošlo k rychlému
odpaření. Takto přípravek UF2000 pronikne hluboko do betonu či kamene. Při prvním použití přípravku
UF2000 se může stát, že zápach nejprve zintenzivní. Je to způsobeno tím, že se moč pomalu rozpouští a
vystupuje na povrch.
Odstraňte plastový poklop a skvrnu vysušte.
Přípravek UF2000 aplikujte ještě jednou. Skvrna by měla během 1 či 2 hodin vyschnout (závisí na teplotě
vzduchu).
Tyto kroky opakujte každou 1 či 2 hodiny (doba nezbytná pro uschnutí skvrny) a přípravek UF2000 aplikujte
do té doby, až zápach zcela zmizí.
Jakmile dojde k odstranění zápachu a skvrn, zbytky očistěte vodou a lehce vysušte kuchyňskými papírovými
utěrkami nebo suchou tkaninou.

UF2000 odstraní zápach moči také z dřevěných podlah
Návod k použití přípravku - Návod k použití přípravku UF2000
Odstranit skvrny po moči z dřevěných podlah je velmi obtížné zejména, když dřevo začíná měnit díky
skvrnám barvu a tmavne.
Tmavší skvrny signalizují koncentraci vysušených solí v moči (krystalky moči). Jsou ale také znakem
poškození dřeva, což způsobují kyseliny v moči obsažené.
Několikanásobným ošetřením místa přípravkem UF2000 můžete zcela odstranit nejen zápach, ale také
velkou část vysušených krystalů soli.
Škody na dřevě však přípravek napravit neumí. V mnoha případech lze však škody napravit a materiál
obnovit pomocí zbroušení a nanesení nové vrstvy vosku nebo laku.
Před zbroušením a nanesením nové vrstvy vosku nebo laku je třeba skvrny po moči nejprve odstranit
pomocí přípravku UF2000. Tento postup usnadní opravu postižených míst.
Pokud hodláte použít přípravek na podlahy s mnohačetnými skvrnami po moči, dodržujte následující
instrukce:
Přípravek UF2000 nejprve aplikujte na zdroj zápachu.
Poté přípravek aplikujte na celou plochu podlahy.
Mokrou podlahu přikryjte plastovým poklopem, který zabrání odpařování produktu.
Po první aplikaci přípravku UF2000 zápach moči zesílí (zápach vystupuje na povrch).
Přibližně po 30 minutách sejměte plastový poklop a podlahu vysušte papírovými ručníky.
Po 30 minutách postup zopakujte, dokud zápach zcela nezmizí. Po každém ošetření dochází ke zlepšení
stavu podlahy - tmavé skvrny se zmenší a zesvětlí, až dojde k jejich úplnému odstranění.
Skvrny po moči (zdroje zápachu) ošetřujte každou zvlášť tak dlouho, dokud nezesvětlají nebo nejsou zcela
odstraněny. Podlahu nechejte vyschnout. Po posledním ošetření podlahu očistěte vodou a vysušte.
UF2000 zápach zcela odstraní a tmavé skvrny budou méně viditelné. Po tomto ošetření bude snadné

podlahu ošetřit tak, aby opět vypadala jako nová.
Po použití přípravku UF2000 je ve většině případů podlaha dostatečně očištěna a není zapotřebí dalšího
ošetření.

Odstranění zápachu moči z čalouněného nábytku a koberců
Návod k použití přípravku - Návod k použití přípravku UF2000
DŮLEŽITÉ!!
Před tím, než použijeme přípravek na tkaniny je třeba ověřit stálost barev (přípravek nejprve vyzkoušíme na
malém kousku látky).
Čerstvé skvrny po moči:
Nepoužívejte jiné (chemické) prostředky nebo maskovací agenty. Nepoužívejte ani šampon. Pokud chcete
koberec ošetřit a očistit šamponem, učiňte tak až po odstranění zápachu a skvrn po moči pomocí přípravku
UF2000.
Kuchyňskou utěrkou nejprve odstraňte co možná nejvíce moči. Utěrku vyždímejte a poté si důkladně omyjte
ruce mýdlem nebo použijte ochranné gumové rukavice.
Přípravek UF2000 na skvrny po moči důkladně aplikujte (pro dosažení optimálního výsledku je potřeba
nechat přípravek vsáknout do materiálu). Skvrnu nechte uschnout.
Jakmile dojde k odstranění zápachu a skvrn, zbytky očistěte vodou a lehce vysušte kuchyňskou utěrkou.
Tento postup je třeba dodržet, neboť zbylé nečistoty na sebe mohou navázat špínu.

Staré, vyschlé skvrny po moči:
Může se stát, že trvalé skvrny po moči způsobí vyblednutí barvy vašeho koberce. Ani úplným odstraněním
moči pomocí přípravku UF2000 však tuto škodu nenapravíte.
Nepoužívejte další (chemické) čisticí prostředky nebo maskovací agenty. Nepoužívejte ani šampony. Pokud
chcete koberec ošetřit a očistit šamponem, učiňte tak až po odstranění zápachu a skvrn po moči pomocí
prostředku UF2000.
Přípravek UF2000 na skvrny po moči důkladně aplikujte (pro dosažení optimálního výsledku je potřeba
nechat přípravek vsáknout do materiálu). Skvrnu nechte uschnout.
Velmi staré a těžce odstranitelné skvrny moči:
Přípravek UF2000 aplikujte v dostatečném množství na skvrnu a zakryjte plastovým poklopem (větší
účinnost produktu UF2000).
Uvědomte si, že pokud ošetřujete staré skvrny po moči poprvé, je dost možné, že zápach moči výrazně
zesílí. Většinou se tak stává u starých, zašlých skvrn po moči a to z toho důvodu, že moč se pomalu
rozpouští a vystupuje na povrch.
Po několika hodinách plastový poklop sejměte a jemným poklepáním místo vysušte pomocí papírového
ručníku. V případě nutnosti opakujte po několik dní výše uvedený postup, dokud skvrny po moči či zápach
zcela nezmizí (v některých případech jsou nutná 3 až 4 ošetření).
Jakmile dojde k odstranění skvrn, zbytky očistěte vodou a lehce vysušte kuchyňskou papírovou utěrkou
nebo suchou tkaninou. Tento postup je třeba dodržet, neboť zbylé nečistoty na sebe mohou navázat špínu.
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