Instruções de utilização do UF2000 contra cheiro e manchas de urina.
Instruções gerais (para aplicações específicas, selecçione da lista em baixo):
Certifique-se que a quantidade suficiente de UF2000 é pulverizada nos restos de urina, permitindo total
absorção.
Pulverize directamente na mancha de urina e deixe o UF2000 actuar um pouco.
Não esfrege. Se possível determine o ponto exacto com o detector de nódoas de urina.
A mancha e urina deve ser tratada com a sua cobertura completa e com a quantidade suficiente de UF2000,
permitindo o tempo suficiente de actuação para a neutralizar o cheiro eficazmente.
A área tratada pode ser deixada a secar naturalmente.
Remover cheiro de urina da pedra ou do betão com o UF2000
Betão ou pedra sem tratamento parecem ser superfícies duras mas de facto são como esponjas que
facilmente absorvem a urina atravéz de buracos muito pequenos. Isto quer dizer que a urina entra a
grandes profundidades na pedra ou betão o que torna o processo de remoção do cheiro mais difícil.
Para obter os melhores resultados, siga os seguintes passos.
Não use outros (químicos) liquidos de limpeza ou ambeintadores que disfarçam o cheio!
Certifique-se que o chão esta completamente seco. Se houver restos de cola de carpete, terá de ser
removida primeiro.
Limpe bem a superfície de pós e gorduras e deixe secar.
Pulverize o UF2000 abundantemente (sature) na mancha de urina usando o pulverizador de gatilho ou uma
garrafa nebulizadora de baixa pressão (pulverizador de plantas ou de pesticidas). Certifique-se que a
quantidade de UF2000 é pelo menos igual á quantidade estimada de urina.
Cubra o local durante 1 a 2 horas com plástico para prevenir a evaporação imediata, permitindo que o
produto penetre no betão ou pedra.
É possível que com a primeira aplicação na mancha antiga de urina o cheiro torne-se mais intenso no início.
Isto significa que o produto está a dissolver lentamente a urina e fazê-la vir á superfície.
Remova o plástico e seque o local.
Aplique o UF2000 uma vez mais e deixe secar bem durante 1 a 2 horas (dependendo da temperatura).
Repita estes passos a cada 1 ou 2 horas (tempo de secagem), aplicanto o UF2000 até o cheiro desaparecer
completamente. Após a remoção do cheiro e da mancha, lave com um pouco de água e seque com papel ou
um pano.
Remover o cheiro de urina do chão de madeira com o UF2000
Nódoas de urina em pavimentos de madeira são as mais difíceis de remover, especialmente quando a
madeira fica escura com nódoas repetidas causadas pela urina.
As manchas ou nódoas escuras indicam que há uma concentração de sais de urina secos (cristais de urina),
mas tambem a madeira esta danificada devido aos ácidos da mesma.
Repetindo o tratamento várias vezes, o UF2000 consegue remover o cheiro completamente e consegue
tambem remover a maioria dos sais de urina secos. Contudo o produto não consegue reparar os estragos na
madeira danificada.
Na maioria dos casos lixando e aplicando uma nova camada de cera ou verniz, a nódoa poderá ficar com
aspecto aceitável.
Antes de lixar e aplicar cera ou verniz, remova a mancha de urina com o UF2000. Tratando a mancha
primeiro será mais fácil tratar a área afectada.
As instruções seguintes servem para tratar um pavimento com múltiplas manchas de urina.
Comece por pulverizar as manchas de urina com o UF2000 e depois aplique no chão todo. Cubra o chão
molhado com plástico para prevenir que o produto evapore imediatamente. Depois de aplicar o UF2000,
inicialmente o cheiro a urina tende a ficar mais forte. Isto acontece porque o cheiro esta a vir á superfície.
Remova o plástico e seque o chão com toalhas de papel.

Repita o tratamento após 30 minutos até o cheiro a urina desaparecer por completo. Cada tratamento vai
melhorar a condição da superfície do pavimento, tornando as manchas escuras mais claras e pequenas até
toda a urina ser removida por completo.
Trate os pontos de urina separadamente até todas as manhas estarem completamente removidas ou
ficarem mais claras, o que significa que a urina foi removida. Permita que o chão seque.
Depois do ultimo tratamento, limpe o chão e seque-o.
Usando o UF2000 o cheiro a urina desaparecerá, as manchas escuras ficarão mais claras e será mais fácil
tratar o chão com lixa, cera ou verniz, ficabdo com aspecto novo.
Após este tratamento o chão ficará limpo e não será necessário novos tratamentos.

Remover o cheiro a urina de carpetes ou têxteis usando o UF2000
IMPORTANTE!!
Verifique sempre a capacidade do material manter as suas cores, fazemdo um teste numa zona pouco
visível!
Para nódoas de urina recentes:
Não utilize outros (químicos) detergentes ou agentes disfraçantes. Tambem não use shampôs. Se planeia
lavar a sua carpete com shampôs, faça-o depois de tratar as nódoas e cheiros a urina com o UF2000.
Primeiro remova o máximo de urina que conseguir absorvendo com uma toalha. Não pressione com os pés
porque poserá deixar marcas na carpete. Utilize as mãos para pressionar a toalha e depois lave as mãos ou
use luvas de protecção.
Pulverize a mancha de urina até embeber com UF2000. Deixe a mancha secar naturalmente.
Depois do cheiro a urina e a mancha desaparecerem, remova os residuos com um pouco de água e seque
com uma toalha. É importante fazer isto porque os residuos podem atrair sujidade.
No caso de manchas de urina antigas:
Use a garrafa para ensopar cuidadosamente o ponto de urina e pulverize o UF2000.
Deixe a mancha secar naturalmente.
Depois de remover a nódoa/cheiro de urina remova os residuos com um pouco de água e seque com uma
toalha. É muito importante fazer isto porque caso contrario os residuos podem atrair mais sujidade.
No caso de nódoas de urina antigas e secas:
É possível que estas nódoas danifiquem a cor da sua carpete. Mesmo após a remoção completa da urina
com o UF2000, não será possível reparar este tipo de estrago.
Não utilize outros (químicos) detergentes ou agentes disfraçantes. Tambem não use shampôs. Se planeia
lavar a sua carpete com shampôs, faça-o depois de tratar as nódoas e cheiros a urina com o UF2000.
Para manchas muito antigas e difíceis de remover:
Aplique UF2000 excessivamente na nódoa para certificar que o UF2000 funcione por mais tempo e tape com
um plástico.
Tome em consideração que quando trata uma nódoa antiga pela primeira vez com o UF2000 é possível que
o cheiro se intensifique. Isto acontece a maioria das vezes com as nódoas antigas e quer dizer que o
produto está a disolver a urina e a trazê-la para a superfície.
Remova o plástico após algumas horas e seque o local com uma toalha ou papel. Se necessário repita o
processo por alguns dias até que o cheiro desapareça por completo(na maioria dos casos 3 a 4 tratamentos
são suficientes).
Depois do cheiro a urina e a mancha desaparecerem, remova os residuos com um pouco de água e seque
com uma toalha. É importante fazer isto porque os residuos podem atrair sujidade.
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