Čistila s profesionalnim učinkom za vse,
ki jim je čist in urejen dom na prvem mestu.

www tehnochem.eu
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Zakaj čistila dr. House?

 Čistila dr. House so namenjena za čiščenje v gospodinjstvu s
profesionalnim učinkom.
 S čistili dr. House očistimo dom od stropa do tal. Temeljito &
učinkovito & enostavno.
 Čistila imajo koncentrirano čistilno moč, ki zagotavlja profesionalni
rezultat.
 Posamezna čistila so formulirana tako, da so uporabna za širok
spekter čiščenja, kar pomeni da lahko samo z nekaj čistili očistimo
praktično vse površine v gospodinjstvu
 Večina čistil je v priročnem 500ml embaliranju s pršilko, ki omogoča
enostavno uporabo
 Po uporabi plastenko odvržemo v zabojnik za embalažo in tako
poskrbimo da se v celoti reciklira
 Garantirana kakovost, proizvedeno v Sloveniji
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Dr. HOUSE čistila

ČISTILO ZA GOSPODINJSTVO
• Čistilo je namenjeno temeljitemu čiščenju vseh vrst vodoodpornih površin v
celotnem gospodinjstvu kot so: kuhinjski pulti, pomivalna korita, kuhinjski aparati
(hladilniki, štedilniki…), pohištvo, talne obloge ter okenski okvirji iz vodoodpornih
materialov.
• Očisti tudi barvne madeže
• Prijetnega vonja po pomaranči
• Priročna uporaba s pršilko
• Embaliranje 500 ml

Rešitev v 3 korakih:
1. korak
Čistilo
razpršimo po
površini



2. korak
Po
1-2 minutah
podrgnemo
s krpo



3. korak
Speremo in
obrišemo s suho
krpo

Za vse vodoodporne površine v gospodinjstvu
www tehnochem.eu
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SPECIALNO ČISTILO ZA KOPALNICE
• Čistilo je namenjeno temeljitemu čiščenju vseh površin v kopalnicah in
sanitarijah: kadi, umivalnikov, bidejev, WC školjk in pisoarjev, kabin za prhanje,
ploščic, pip
• Učinkovito odstranjuje vodni kamen, urinski kamen, ostanke mila, rjo in drugo
trdovratno umazanijo
• S prijetnim vonjem citrusov
• Zagotavlja takojšen učinek in prinaša svežino v prostor
• Priročna uporaba s pršilko
• Embaliranje 500 ml
Rešitev v 3 korakih:
1. korak
Čistilo
razpršimo po
površini



2. korak
Po
1-2 minutah
podrgnemo
s krpo



3. korak
Speremo in
obrišemo s suho
krpo

Temeljito očisti umazanijo, vodni in urinski kamen
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Dr. HOUSE čistila

SPECIALNO ČISTILO ZA FUGE
• Čistilo za fuge odlično očisti vso umazanijo in obloge s stenskim in talnih fug ter jih
osveži
• Razpršeno čistilo lepo steče po fugah in je zato še bolj učinkovito
• Odstranjuje sledi uporabe, negovalnih sredstev, maščobo in oljne madeže ter
druge obloge, ki nastajajo zaradi stika z vodo
• Čistilo je primerno za notranjo in zunanjo uporabo
• Priročna uporaba s pršilko
• Embaliranje 500 ml

Rešitev v 3 korakih:
1. korak
Čistilo
razpršimo po
površini.



2. korak
Pustimo
učinkovati 20-30
minut, nato
speremo



3. korak
Obrišemo
s suho
krpo

Primerno za notranjo in zunanjo uporabo
www tehnochem.eu
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SREDSTVO ZA ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA
• Sredstvo za temeljito odstranjevanje vodnega kamna z različnih površin kot
so kopalniške in sanitarne površine, pipe, mrežice, kotlički, pa tudi z različnih
gospodinjskih (npr. pralni in pomivalni stroji, likalniki…) in kuhinjskih aparatov
(npr. grelniki vode, kavni avtomati, soparniki,…)
• Embaliranje 1L

Rešitev v 3 korakih:
1. korak
Čistilo
nanesemo na
površino



2. korak
Po
10-15 minutah
speremo



3. korak
Obrišemo
s suho
krpo

Primerno tudi za kuhinjske aparate
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Dr. HOUSE čistila

SREDSTVO ZA ČIŠČENJE ODTOKOV IN SIFONOV
• Učinkovito sredstvo za razmaščevanje in čiščenje odtočnih cevi (plastičnih in
kovinskih)
• Deluje tudi kot zaščita pred nastankom novih oblog
• Sprosti zamašene cevi umivalnikov, pomivalnih korit, kopalnih kadi, WC-jev in
drugih odtokov…
• Preprečuje nastajanje neprijetnih vonjav v odtokih in ceveh
• Embaliranje 1L zadostuje za dvakratno uporabo!

Rešitev v 3 korakih:
1. korak
Polovico
plastenke vlijemo
v odtok



2. korak
Pustimo
delovati
30 min



3. korak
Speremo
s toplo
vodo

Hitro in učinkovito odmaši in očisti odtoke
www tehnochem.eu
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KONCENTRIRANO ČISTILO ZA STEKLO
• Čistilo je namenjeno temeljitemu čiščenju vseh steklenih površin v
gospodinjstvu kot so: okna, vitrine, ogledala, police, ograje. Čistilo je
primerno tudi za uporabo na kromiranem jeklu (ročaji, kljuke, notranje
ograje, obešalniki)
• Vsebuje aktivni amoniak, ki odlično odstrani vso maščobo!
• Visoko koncentrirano
• Učinkovito čisti in razmaščuje ter ne pušča sledi krpe!
• S prijetnim vonjem pomaranč
• Priročna uporaba s pršilko
• Embaliranje 500 ml
Rešitev v 3 korakih:
1. korak
Čistilo
razpršimo po
površini



2. korak
Po
1-2 minutah
podrgnemo



3. korak
Obrišemo
s papirjem ali
primerno krpo

Koncentrirana moč ter ne pušča sledi krpe
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Dr. HOUSE čistila

ČISTILO ZA KAMNITE POVRŠINE
Čistilo je namenjeno temeljitemu čiščenju vseh površin iz umetnega in naravnega
kamna (kot je marmor, granit, škrilavec, kvarcit, porfir), pa tudi drugih površin (beton, zidaki,
glinaste ploščice…) z izjemo apnenih površin.
• Primerno za čiščenje balkonov in teras, vrtnih poti, okenskih polic, vodnjakov in dekorativnih izdelkov iz kamna, stopnic, stopnišč, kamnitih ograj in vseh vrst nagrobnikov.
• Temeljito odstranjuje trdovratne madeže (kot so ptičji iztrebki in druge obloge).
• Čisti tudi zasušene madeže in organske nečistoče
• Primeren za zunanjo in notranjo uporabo
• Priročna uporaba s pršilko
• Embaliranje 500 ml
Rešitev v 3 korakih:
1. korak
Čistilo
razpršimo po
površini



2. korak
Pustimo
delovati nekaj
minut



3. korak
Obrišemo z mokro
krpo in pustimo
da se posuši na
zraku

Odstranjuje trdovratne madeže
www tehnochem.eu
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SPECIALNO ČISTILO ZA RJO
• Sredstvo za temeljito odstranjevanje rje z različnih površin kot so cevi,
lijaki, ograje, mreže, kolesa …
• Po čiščenju je možno barvanje, brez brušenja.
• Embaliranje 1L

Rešitev v 3 korakih:
1. korak
Čistilo
razpršimo po
površini



2. korak
Pustimo,
da se posuši
(postopek lahko
ponovimo )



3. korak
Barvamo

Možen direkten nanos barve (brez brušenja površin)
10 Dr. HOUSE čistila

www tehnochem.eu
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Proizvaja:
Plastik SI d.o.o.,
PE Tehnochem
Jurjevica 49
SI-1310 Ribnica
Slovenija
T: +386 1 837 26 50
E: tehnochem@plastik.si
www tehnochem.eu

Član Skupine JUB
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