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2 clean universal
Universal‐såpe som du kan bruke i hele
hjemmet. Enten det er på keramikktoppen på
komfyren, metaller, hagemøbler, baderommet
eller båten.
Såpen er 100% miljøvennlig og du kan også
bruke den til caravan. Ved hjelp av 2 clean
universal kan du få det meste til å bli
skinnende rent.

Slik bruker du 2 clean universal:
1. Ta svampen som du fikk med såpen,
fukt den godt i lunket vann, vri den for
vann. Jo mindre vann du har i
svampen, jo bedre blir såpen.
2. Vri svampen i en sirkel i såpen.
3. Påfør 2 clean universal ved å gni den
inn på ønsket overflate.

Såpen har følgende bruksområder:

På lette flekker kan du ha litt vann, mens
vanskelige flekker lite vann. Når det gjelder
sølv er det en våt klut som skal brukes. I
baderommet kan man gjerne bruke en stor
svamp slik at jobben går raskere.

Fliser, Dusj, Kjøkken, Båten, Campingvogn, Hytta,
Laminerte flater, Skap og benker, Oppvaskbenken,
Komfyren, Keramiske topper, Injeksjonstopper,
Gassovner, Kokeplater, Stekeovn, Stekeovnsdør,
Kjeler, Stekepanner, Brødformer, Kakeformer,
Grillrister, Ventilatorer, Mikrobølgeovn,
Oppvaskmaskinen, Toastjern, vaffeljern,
brødbakere, Fettmerker på kjøleskap og fryseskap i
stål og emaljerte flater.

2 clean universal har uendelige
brukspotensiale til hjem og hobby, til og med
industri.

Dusjkabinett i glass og plast, Fliser, Fuger,
Respatex plater, Badekar, Boblekar, Plastvasker,
Stålvasker, Porselensvasker, Speiler, Kalk, Jern,
Såperester, Hudrester, Vindusruter.

3 Steder du må prøve 2 clean universal:

Aliminiumsfelger, Oljesøl i motor-rom, Kobber,
Messing, Gull, Tinn, Stål, Allminium, Stålbestikk,
Hvite joggesko, Gummistøvler, Dørklinker,
Stikkontakter, Vindusvask, Kobberhetter,
Peisovnsdør.

Baderommet: Dusj, badekar, fliser, fuger, dusj‐
kabinett.
Komfyr: induksjon, keramikk, inne i ovnen, og
glasset på komfyren.
Stålvasker: 2 clean universal fungerer
utmerket å bruke til alle type stålvasker.
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