
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ KitchenPro DUO

∆ρα ενάντια στο λίπος που 
συσσωρεύεται στα ολισθηρά δάπεδα 
της κουζίνας, βοηθώντας στην 
μείωση της ολισθηρότητας και των 
πτώσεων  

Αποτελεσματικότητα
• Καταπολεμά το λίπος με ειδικά ένζυμα που διαλύουν 

όλα τα είδη λιπών

• Συνεχής δράση, τα ένζυμα δρουν κατά τη διάρκεια 

της εφαρμογής αλλά και μετά

Αποδοτικότητα
• Χωρίς ξέβγαλμα, αφήστε το διάλυμα στην 

επιφάνεια να κάνει τα μαγικά του

• Αυξημένη παραγωγικότητα χάρη στον 

καθαρισμό με ένα πέρασμα.

Ασφάλεια
• Ενισχυμένη δράση κατά της ολίσθησης, 

αποδεδειγμένα κάνει τα δάπεδα λιγότερο ολισθηρά

Βιωσιμότητα
• Εξοικονομεί νερό και ενέργεια, παραλείπεται 

το στάδιο του ξεβγάλματος και δρα με κρύο νερό 

ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ Wash’ n Walk

ΚΑΘΑΡΙΣTIKO ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΧΩΡΙΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ



Η καθημερινή χρήση του 

Wash ’n Walk καταπολεμά το λίπος
•Λίπη που εισχωρούν βαθιά και ρύποι που συσσωρεύονται 

με το πέρασμα του καιρού, δημιουργούν «αυλάκια λιπών» 

και ολισθηρά δάπεδα. Το Wash ’n Walk επιτίθεται στα λίπη 

που προκαλούν ολίσθηση και πτώσεις με έναν εντελώς νέο 

τρόπο. 

Στοιχεία αντοχής στην ολίσθηση 

Οι δοκιμές αποδεικνύουν ότι το Wash 'n Walk βελτιώνει σημαντικά το συντελεστή αντίστασης ολίσθησης,
κάνοντας έτσι το δάπεδο πιο ασφαλές.

2. Σκουπίστε το δάπεδο 3. Χρησιμοποιείτε μόνο ΚΡΥΟ 
νερό για να προετοιμάσετε το 
διάλυμα Wash ’n Walk

ΠΡΟΪΟΝ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

KitchenPro Wash ’n Walk 2 x 2L 
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Αυλάκια Λιπών

Σκούρες Γραμμές Αρμών Λεκιασμένες Γραμμές Αρμών Αρχικές Γραμμές Αρμών

Αυλάκι Λίπους Γεμάτο Αυλάκι Λίπους Μισο- γεμάτο Αυλάκι Λίπους Άδειο

Αρμός

Πλακάκι

1. Μην 
ψεκάζετε, μη 
χρησιμοποιείτε 
ηλεκτρική 
σκούπα

4. Εφαρμόστε το καθαριστικό δαπέδων 
Wash ’n Walk

5. Βουρτσίστε με μία σκληρή 
σκούπα

7. Αφήστε να στεγνώσει φυσικά. Μην 
ξεβγάζετε. Απλώς απομακρυνθείτε και 
αφήστε το Wash ’n Walk να δουλέψει

6. Στραγγίστε προωθώντας το προϊόν προς 
την αποχέτευση
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