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Puhtaus on hyvän terveyden perusta
Meidän itsemme ja ympäristömme pitäminen puhtaana on
suuri haaste terveytemme säilyttämisen kannalta.Vaikka
nykyään useimmat meistä pitävät yleistä puhtautta
itsestäänselvänä, niin ei ole kauan siitä, kun kyvyttömyy-
temme pitää itsemme, kotimme ja vaatteemme tarpeeksi
puhtaina aiheutti paljon sairauksia.Silloin oli olemassa
vain muutamia tehokkaita puhdistustuotteita, joten oli
vaikea pitää elinympäristö todella puhtaana. Monista
paikoista ympäristössämme tuli terveysongelmien
kasvualusta.

1920–1960 räjähdysmäinen kehitys
puhdistusteknologiassa
Ensisijassa teollisen vallankumouksen johdosta alkoivat
tiedemiehet tarjota meille lähes rajattomasti uusia kemi-
kaaleja. Puhdistustuotteiden alalla kehitettiin aivan uusi
kemian ala, kun pesuaineet keksittiin. Uudet puh-
distuskemikaalit olivat niin paljon parempia kuin niiden
yksinkertaiset saippuapohjaiset edeltäjät, että vain
muutamassa vuodessa ne olivat korvanneet saippuan
täysin. Tämän tuloksena olimme puhtaampia kuin
koskaan aikaisemmin ja likaisuuden aiheuttamat sai-
raudet vähenivät

1960-luvulla puhdistusaineteknologia
koki takaiskun
Kun parannetut puhdistuskemikaalit tulivat yhä
useamman saataville, lisääntyi niiden suosio yhä enem-
män, kunnes lähes kaikki käyttivät niitä. Alkoi syntyä
ongelmia. Kukaan ei ollut pysähtynyt ajattelemaan,
mitä näille runsasvaahtoisille, tehokkaille, kaustisille
ihmekemikaaleille tapahtuu käytön jälkeen. Kukaan ei
ollut käyttänyt aikaansa sen toteamiseen, mitä tapah-
tuu, kun miljoonia tonneja tällaisia kemikaaleja joutuu
järviimme, jokiimme ja meriimme. Meitä odotti suuri
yllätys.

Ympäristötietoisuuden herääminen
Tässä vaiheessa teollinen vallankumous kokonaisuu-
dessaan alkoi muuttua. Huomasimme ensimmäisen ker-
ran, miten tuhoamme maapallon herkkää tasapainoa
huolimattomuuttamme ja välinpitämättömyyttämme.
Ensimmäinen maailmanlaajuinen ympäristökatastrofi
oli tosiasia ja meidän oli etsittävä vaihtoehtoja.

GNLD: yritys, joka rakentuu vaihtoehdoille
Tämä herääminen vaikutti meihin kahdella tavalla.
Olimme tulleet tietoisemmiksi omista terveystarpeis-

tamme ja ymmärsimme paremmin ympäristön tarpeita.
GNLD on jatkuvasti kiinnittänyt huomiota veden
saastumisongelmiin, ja huoli ja vastuu ympäristöstämme
ovat jatkuvasti olleet tärkein tekijä filosofiassamme.

GNLD:n puhdistustuotteet
GNLD:n distributorina sinulla on ainutlaatuinen tilai-
suus jakaa monia tuotteita muiden kanssa. Oman liike-
toiminnan rakentaminen, kunnioituksen saavuttaminen
GNLD:n distributorina, jatkuvasti sinulta tilaavat asi-
akkaat – kaikki nämä ovat arvoja, jotka erottavat hen-
kilökohtaiseen palveluun perustuvan myynnin tavallisesta
kiireisen liiketoiminnan persoonattomasta maailmasta.

Monet GNLD:n distributoreista aloittavat uuden
elämän GNLD:n puhdistustuotteiden kanssa. Se ei ole
yllätys. Tuotteet ovat laadukkaita puhdistustuotteita, joihin
tuhannet ihmiset ympäri maailmaa luottavat. Lisäksi
kaikki käyttävät puhdistustuotteita säännöllisesti!
Tarjoat jotakin, jota kaikki tarvitsevat ja haluavat.

Tämä tuotekäsikirjan osa esittelee sinulle GNLD:n
puhdistustuotteet. Niitä ei ole paljon, mutta se on vielä
yksi syy siihen, miksi ne ovat ainutlaatuisia. Voit todella
osoittaa ihmisille, että he tuhlaavat rahaa ja aikaa puh-
distustuotteisiin, joita mainostetaan jatkuvasti, mutta
jotka usein jäävät käyttämättä. Lopputuloksen tietää:
kasa pulloja, suihkepurkkeja, laatikoita ja muita pak-
kauksia tiskipöydän alla tai sekamelska siivouskaapissa.

Tämä osa kertoo myös lyhyesti GNLD:n perusperi-
aatteista, jotka koskevat kaikkia GNLD:n puhdistus-
tuotteita. Niitä ei tarvitse opetella ulkoa. Mutta jos sinä
pidät niitä mielekkäinä, saavat ne muutkin kiinnostumaan.

Riittoisia – kuormittavat vähemmän
Kaikille on luultavasti selvää se, että elämme laajan
ympäristötietoisuuden uudelleenheräämisen aikaa. Monella
tapaa se muistuttaa sitä, kun ensimmäisen kerran alettiin
tajuta teollistumisen negatiivinen vaikutus ympäristöömme.
Se tapahtui 60-luvulla. Nyt on 2000-luku ja ongelma on niin
laaja, ettei maailma enää koskaan palaa entiselleen.

Kuva todellisuudesta luodaan numeroin
Moni asia on muuttunut sitten 1960-luvun. Nykyään
on mahdollista tietokoneiden avulla tarkastella ja laskea
lähes mitä tahansa. Tiedämme montako muovikassia
käytämme joka vuosi (useita miljardeja), montako
hampurilaista syömme (myös useita miljardeja). Tämän
tekniikan avulla saamme myös tietoomme sen ”kuormi-
tuksen”, jonka jokainen meistä aiheuttaa ympäristöl-
lemme kaikkialla maailmassa.

Puhdistustuotteet
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Esimerkiksi sen ansiosta, että tiedämme kuinka paljon
energiaa teollisuusmaiden asukas käyttää keskimäärin,
voimme määritellä saasteiden (esim. hiilen, öljyn tai
maakaasun palamiskaasujen) määrän, joka joutuu
ympäristöön tämän energiamäärän tuottamiseksi.

Nykyään tiedämme sekä miten paljon aineita joutuu
viemäriin tai kaatopaikalle että minkälaista jätettä se on.
Tiedämme kuinka paljon siitä on biologisesti hajoavaa ja
kuinka paljon ei. Tiedämme jopa, kuinka monta kertaa
päivässä huuhdomme WC:n.

Kullakin yksilöllinen kuormitus maapallon
tulevaisuuteen
Tämän tekniikan ansiosta olemme huomanneet myös,
että jotkut meistä kuormittavat ympäristöä enemmän
kuin toiset. Itseasiassa teollisuusmaassa syntyneen lapsen
aiheuttama kuormitus ympäristölle on jopa 30 kertaa
suurempi kuin maatalousvaltaisessa kehitysmaassa
syntyneen. Tämä johtuu siitä, että teollisuusmaissa
väestö käyttää enemmän ympäristön resursseja ja tuottaa
enemmän ympäristöjätettä, kuin muut. Joskus tämä
johtuu pelkästään tuhlauksesta.

Kaksi vuosikymmentä välittämistä
GNLD on aina kiinnittänyt erityistä huomiota siihen,
miten vaikutamme ympäristöömme. Ymmärrämme täy-
sin, miten helposti luonnon herkkä tasapaino voi häiriin-
tyä. Tiedämme myös, että kun se on kerran häiriin-
tynyt, vie vuosikymmeniä, ennen kuin saavutetaan edes
entinen tasapaino.

GNLD pienentää vaikutusta
Lähes kaikissa puhdistusongelmissa GNLD:n puh-
distustuotteet suoriutuvat tehtävästä vähemmällä määrällä
kuin niiden kaupoissa myytävät vastineet. Itse asiassa
jokainen GNLD:n puhdistusaine on kehitetty sellaiseksi,
että maksimaalinen puhdistusteho saadaan mahdollisim-
man pienellä tuotemäärällä. Tämä ei ainoastaan ole käyt-
täjälle taloudellista, vaan myös pienentää jokaisen käyt-
tökerran ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta.

Ottakaamme vastuu omasta
kuormituksestamme
Tulevina vuosina on meidän jokaisen välitettävä yhä
enemmän maapallostamme ja huolehdittava tarkkaan
herkästä elinympäristöstämme. Maailman väkiluvun
edelleen kasvaessa joutuu ympäristömme kestämään yhä
suuremman ihmismäärän aiheuttamat rasitukset. On siis
aika alkaa ajatella sitä kuormitusta, jonka jokainen meistä
aiheuttaa, ja ryhtyä toimiin sen pienentämiseksi. GNLD:n
puhdistustuotteiden riittoisuus/vähäinen kuormitus -
filosofia ja tekniikka on yksi tehokkaista keinoista sen
saavuttamiseksi.

Huomaa: GNLD:n puhdistusaineet ovat
Myrkytystietokeskuksen rekisteröimiä.
• Tämä rekisteröinti merkitsee ainoastaan, että
Myrkytystietokeskuksessa tunnetaan aineen sisältö.
Tuotetta ei arvioida muuten.

• Rekisteröinti ei johdu siitä, että tuotteet ovat myrkyllisiä.
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Puhdistustehoa teollisuuskäyttöön –
”kolmivaiheinen toiminta””
GNLD:n tehokkain puhdistustuote, tehopuhdistusaine
Super 10, tunkeutuu, liuottaa ja emulgoi jopa pintty-
neimmän lian. Se on täydellinen tuote teollisuuskäyttöön,
ja kuitenkin turvallinen kotona. Super 10 helpottaa
kaikkea puhdistusta. Ihastut sen kykyyn tunkeutua
likaan ja tahroihin, poistaa sormenjäljet, mustat naarmut,
saippuasaostumat kaakeli- ja laattapinnoilta. Voit itse
valita kunkin puhdistuskohteen vaatiman pesutehon.
Se on tehokasta puhdistusta vain pikkusummalla
käyttökertaa kohti.

Miksi Super 10 on ainutlaatuista?
Super 10:n puhdistusteho perustuu sen ainutlaatuiseen
kolmivaiheiseen toimintakaavaan:
1. Super 10 tunkeutuu tahran läpi ja vaikuttaa pinnan

ja lian välissä.
2. Super 10 liuottaa tahran hajottaen lian helposti

poistettavaksi.
3. Super 10 emulgoi tahran pesuliuokseen, jotta se

olisi helppo poistaa huuhtomalla tai pyyhkimällä.
Super 10:ssä on tehokasta alkaalisuutta, voimaa, joka
puree ainoastaan silloin, kun se kemiallisesti
”tunnistaa” lian.

Miten Super 10 toimii
Super 10 käyttää hyväkseen ionittomien tensidien,
orgaanisten liuottimien ja luonnollisen saippuan yhteis-
vaikutusta. Sen tiivistetty, 3-tehoinen koostumus tun-
keutuu pinnan ja lian väliin ja liuottaa ja emulgoi lian,
mikä antaa ylivoimaisen puhdistustehon.

Miksi asiakkaat tarvitsevat Super 10:ä
Super 10 on tiivistemäinen puhdistusaine, joka tekee
saman kuin kaapillinen tavallisia puhdistustuotteita.

Keittiössä: Suihkauta ja pyyhi puhtaaksi... laitteet, oven-
ja ikkunanpielet, kromin, emalipinnat, työpöydät.
Tehopuhdistusaine liesille, grilleille, liesituulettimille, ja
myös patojen ja pannujen liottamiseen.
Kylpyhuoneessa: kylpyhuonekalusteiden, lattioiden,
seinien ja kaakelipintojen puhdistamiseen.
Pyykkituvassa:Muste-, liitu- ja huulipunatahrojen ja
itsepintaisen lian poistoon.

Olohuoneessa: Pienten tahrojen poistoon matoista,
ikkunoista ja muilta pinnoilta.
Autotallissa: Auton moottorin pesuun, poistaa rasva- ja
öljytahrat, työkalujen, autotallin lattian puhdistukseen.
Käytä 1:10-liuosta vinyylin ja keinonahan puhdistukseen.
Pihalla: Ulkogrillien, käytävien, verannan, pihakalus-
teiden puhdistukseen.

Super 10
Hajustettu tehopuhdistusaine

Miksi tehopuhdistusaineita?
Tehopuhdistusaineet ovat olleet monia vuosia lähes
kaiken kotitalouksissa tapahtuvan puhdistuksen
perusta, koska ne ovat monipuolisia ja käytännöllisiä
eri pintojen puhdistukseen sekä kotona, toimistossa
että työpaikalla.

Miksi GNLD Super 10?
• Yli 30 vuotta menestystä eurooppalaisissa kodeissa.
• Kehitetty poistamaan useimman tyyppinen lika,

öljy ja noki sieltä, missä vettä voi käyttää.
• Kolmitehoinen koostumus: tunkeutuu, liuottaa ja

emulgoi.
• Tehokasta alkaalisuutta.
• Taloudellinen käytössä, vähän riittää pitkälle.
• Huuhtoutuu helposti.
• Tiiviste merkitsee vähemmän jätteitä pois

heitettäväksi.



SUPER 10

Puhdistustuotteet FI 2010.015

Käyttöohjeet
Tehopuhdistukseen: Sekoita 1:3 – yksi osa Super 10:ä
kolmeen osaan vettä suihkepullossa.

Veritahrat
Kostuta tahra kylmällä vedellä. Suihkauta tahraan
Super 10. Hiero varovasti ja anna Super 10:n imeytyä
muutaman minuutin. Pese tavalliseen tapaan.

Uunit ja grillit
Lämmitä uuni korkeintaan 50 asteeseen. Katkaise lämpö
ja suihkuta keskitetyllä suihkeella. Mikäli neste haihtuu
(koska lämpötila on yli 50 astetta), jatka suihkuttamista
kunnes uunin seinät pysyvät märkinä. Anna Super 10:n
vaikuttaa 5 minuuttia. Suihkuta uudelleen. Anna vaikuttaa
vielä 15 minuuttia. Pyyhi uuni karhealla kostealla rievulla.

Moottori
Käytä moottori lämpimäksi, sammuta, suihkuta Super
10:llä märäksi ja anna vaikuttaa 5 minuuttia. Suihkuta
moottori uudelleen ja odota 15 minuuttia. Huuhtele sitten
voimakkaalla vesisuihkulla.
HUOM! Varo kastelemasta virranjakajaa ja muita
sähkölaitteita.

Työkalut ja koneet
Suihkuta ja anna vaikuttaa pari minuuttia. Huuhtele ja
pyyhi puhtaaksi.

Kromi
Suihkuta Super 10:llä, hankaa sienellä tai harjalla ja
huuhtele huolellisesti vedellä. Kuivaa kromi pyyhkeellä
tai säämiskällä, jotta pinnasta tulee hohtava ja tahraton.

Kengänjäljet
Käytä Super 10:ä ja harjaa kengänjälkien poistamiseksi.

Normaali puhdistuskäyttö: Sekoita 1:10 - yksi osa
Super 10:ä 10 osaan vettä suihkepullossa.
Seuraavaan puhdistuskäyttöön:
• Keittiön ja kylpyhuoneen seinät, kaakelit, kaapit jne.
• Matkalaukut, kammat ja harjat.
• Muovi- ja vinyylipinnat.

Muista!
Puhdistaessasi esim. vanhoja maalattuja keittiökaapin
ovia kokeile ensin pesemällä pieni alue oven sisäpintaa.
Pese alhaalta ylöspäin; älä anna pesuliuoksen ”jäädä”
pintaan vaan pyyhi heti kuivaksi äläkä anna pesuliuoksen
valua pintaa pitkin.

Ennen lakattujen tai lakkaamattomien puisten kaa-
pinovien pesua tarkista aina valmistajan/myyjän pesu-
ohjeet. Myös lakattu pinta saattaa olla ”arka” vedelle, sillä
tietyt lakat hengittävät ja saattavat päästää kosteutta
lävitseen.

Kaakelin saumat
Suihkuta. Puhdistamisen helpottamiseksi anna vaikut-
taa muutamia minuutteja. Puhdista sitten esim. ham-
masharjalla tai muulla pikkuharjalla.

Mustetahrat
Suihkuta ja anna Super 10:n tunkeutua ja imeä muste.
HUOM! Jotkut mustetyypit sisältävät kestoväriä eivätkä
ne lähde pois. Super 10 ei poista myöskään leimasin- tai
painoväriä.

Matot (sekä huonekaluverhoilut ja kankaat)
Tärkeää: Tarkista värinkestävyys ennen kuin aloitat.
Vesitahrojen välttämiseksi sekoita Super 10 tislattuun
veteen. Tuoreet tahrat: Yritä ensin saada tahra imeyty-
mään puhtaaseen riepuun. Suihkauta Super 10:ä. Odota
2–3 minuuttia kunnes tahra on liuennut. Anna imeytyä
pehmeään riepuun. Suihkauta jälleen kevyesti, jos on
tarpeen. Vaikeasti irtoavia tahroja voi hieroa sormin tai
harjalla. Pinttyneitä tahroja poistettaessa käsittely tulee
mahdollisesti toistaa. Anna kuivua. Imuroi kun se on
kuivunut. ÄLÄ KASTELE
LIKOMÄRÄKSI Super 10:llä.
HUOM! Käytä Super 10:ä vain pienten tahrojen
poistoon. Ota aina selvää millainen tahra on kyseessä ja
poistaako Super 10 sen tyyppisen tahran.

Lattiat
Linoleumi, korkki, kumi, puu, kaakeli ja vinyyli.

Käytä likaisuusasteen mukaan 1–3 korkillista Super 10
-tiivistettä 4 litraan lämmintä vettä. Levitä lattialle luutulla
tai lattianpesimellä. Pyyhi kostealla tai kuivalla rievulla.
Huuhtele puhtaalla lämpimällä vedellä.

Vaatetahrat
Tärkeää: tarkista vaatteen värinkestävyys ja pesuohjeet
ennen kuin aloitat.
Auttaa poistamaan hedelmä-, kahvi-, tee-, meikki- ja
rasvatahrat vaatteista sekä lian paidankauluksesta.
Suihkauta ja anna Super 10:n vaikuttaa 15–20 minuuttia,
pese sitten pesukoneessa. Käytä voimakkaampaa liuosta
hankaliin tahroihin.
HUOM! Älä käytä Super 10:ä auton pesuun. Super 10:ä
voidaan käyttää kuitenkin auton vanteiden, kynnysten,
etusäleikön jne. pesuun.

Yleispuhdistus- ja pyyhintäaine
Poistaa tahrat, sormenjäljet ja kevyen lian lähes miltä
käsitellyltä pinnalta tahansa. Kromi tulee kiiltäväksi,
posliini näyttää kuin uudelta, laitteet kirkkailta ja puh-
tailta, katkaisimet, ovenpielet ja -kahvat ja muut vain
vähän likaantuneet pinnat tulevat puhtaiksi. Suihkauta,
laske kymmeneen ja pyyhi.
Erityispiirteet:
• Tehokas teollisuuskäyttöön, mutta kuitenkin turvallinen

kotona – ei vahingoita mitään vesipesun kestäviä pintoja.
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• Kolmivaiheinen toiminta – tunkeutuu, liuottaa ja
emulgoi.

• Monipuolinen ja taloudellinen – tekee monen
erikoisaineen työn murto-osalla niiden hinnasta.
Tehokas itsepintaisen lian poistosta kankaasta
autotallin lattian pesuun.

• Tiiviste – pisara riittää pitkälle.

• Huuhtoutuu helposti – ei jätä tahmeita jäänteitä.

• Ei ole tulenarka – turvallista käyttää tulen lähellä ja
kuumissa paikoissa.

Super 10:n esittely
Näytä tuotetta.

Kaada tuotetta läpinäkyvään lasiin, jotta läsnäolija
voivat tunnustella ja haistella tuotetta. Pane lasi yhdessä
Super 10 pullon kanssa kiertämään vieraiden keskuu-
dessa.

Voit mainita, että Super 10 ei vahingoita useimpia pin-
toja, kerro, että se on monipuolista ja että se on tiiviste.

Super 10 laimennettuna 1:10 tai 1:3 saadaan 11 tai 4
litraa puhdistusainetta.

SISÄLTÖ
Super 10
Hajustettu tehopuhdistusaine
1 litran pullo
5 litran kanisteri
10 litran kanisteri
25 litran kanisteri

Ainesosaluettelon löydät tuotteen etiketistä.
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Monipuolinen, hellävarainen puhdistusaine
käsille, astioille ja hienopesuun
LDC on hyväntuoksuinen, monipuolinen neste, joka on
tarpeeksi tehokas puhdistamaan rasvaisimmatkin kattilat
ja pannut ja kuitenkin riittävän hellävarainen käy-
tettäväksi hienopesuun. LDC tekee astioista ja lasista
säihkyvän puhtaita raitoja jättämättä runsaalla, kestävällä
vaahdolla, joka tunkeutuu myös kattiloiden ja pannujen
likaan. Se puhdistaa tehokkaasti hienopesua vaativan
pikkupyykin ja villapaidat tehden ne pehmeiksi ja
hyväntuoksuisiksi.

Vaikka kuuma vesi helpottaa tiskausta, voi LDC:tä
käyttää myös kylmässä tai suolaisessa vedessä yhtä erin-
omaisin tuloksin. Niinpä LDC onkin tuote, jonka voi
ottaa mukaan leirintämatkalla tai muualle, missä ei ole
saatavana lämmintä vettä.

Miten LDC toimii
LDC:n vaikutus perustuu siihen, että se tekee veden
”märemmäksi”. Se nostaa lian pestävältä pinnalta. LDC:n
kestävä vaahto säilyttää tehokkuutensa ison tiskin ajan, ja
kuitenkin sen neutraali pH-arvo tekee siitä hellävaraisen iholle.

Miksi asiakkaat tarvitsevat LDC:tä
LDC on mieto nestemäinen puhdistusaine, joka elää
kaksoiselämää!
Keittiössä: Astiat, kattilat ja pannut, lasit, teekannut,
kahvipannut, hieno posliini, keraamiset astiat.
Pyykkituvassa: Villapaidat, nailonsukat, hienopesua
vaativat tekstiilit, kashmirvilla, silittämättä siistit vaatteet,
arat alusvaatteet.

Käyttöohjeet
Astianpesu käsin:
Sekoita yksi osa LDC:tä viiteen osaan vettä sekoitus-
pullossa. Anna veden valua voimakkaana virtana pesu-
altaaseen ja ruiskauta muutaman kerran pullosta, niin
näet miten runsaasti vaahtoa muodostuu. Tämä seos
poistaa kaikentyyppisen lian astioista. Nosta astiat
kuivauskaappiin kuivumaan. Kattilat ja pannut ja muut
vaikeasti pestävät astiat tulee ensin liottaa pesuliuoksessa.
HUOM! Erittäin likaisten astioiden pesuun voidaan
käyttää seossuhdetta: yksi osa LDC:tä neljään
osaan vettä.

Leirintään:
Sopii astioiden ja vaatteiden käsinpesuun kylmässä
vedessä sekä käsien pesuun.

Tapettien poistaminen:
Sekoita 3–4 korkillista LDC-tiivistettä n. 6 litraan
kuumaa vettä. Kostuta kunnolla sienellä tai pehmeällä
harjalla. Anna imeytyä parin minuutin ajan, kostuta
uudelleen kuivuneet kohdat. Muista, että vanhat tapetit
liuottaa irti vesi, mutta LDC auttaa vettä tunkeutumaan
vanhaan liisteriin ja liuottamaan sen. 2–3 kostutusta
viiden minuutin välein irrottaa tavallisimmat tapetit.

Miksi kevytpuhdistusaineita?
Kevytpuhdistusaineet ovat hyödyllisiä kaikkialla
kotona hellävaraiseen puhdistukseen kuten tekstiilien
ja esineiden pesuun, jotka vaativat erityistä huo-
lenpitoa. Mietoa puhdistusainetta voi käyttää myös
astioiden ja kattiloiden pesuun.

Miksi GNLD LDC?
• Taloudellinen käytössä, koska se on tiiviste, jota

voi laimentaa tarpeen mukaan.

• Helposti huuhtoutuva koostumus ei jätä
pesuainejäämiä astioihin.

• Pesee arat tekstiilit tehden ne raikkaiksi ja
pehmeiksi.

• pH-tasapainotettu koostumus ei ärsytä ihoa.

• Ihanteellinen käsinestesaippuana.

• Tekee veden märemmäksi.

LDC
Astianpesu- ja kevytpuhdistusaine, käsinestesaippua
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Revi irti vanhat tapetit, poista viimeisetkin lujassa olevat
suikaleet LDC-liuosta ja leveää lastaa käyttäen.

Huuhtele seinä kunnolla ennen uudelleentapetointia
tai maalausta.

Nestemäinen käsisaippua:
Täytä säiliö seoksella, jossa on 1 osa LDC:tä ja 5 osaa
vettä. Puhdistaa tehokkaasti ja on hellävaraista. Sopii
erityisen hyvin käytettäväksi siellä missä vesi on kovaa.
LDC:tä voidaan käyttää käsinestesaippuana suoraan
sekoituspullosta sekoitettuna 1:5. Kastele ensin kädet,
ruiskauta käsille muutama pisara ja hiero kunnes seos
vaahtoaa. Huuhtele.

Pikkupyykki:
Nailonin, raionin, puuvillan, polyesterin ja muiden
arkojen materiaalien sekä tekokuitujen kuten lycran ja
lastexin käsinpesuun (huom! ei silkin) lisätään yksi
korkillinen LDC-tiivistettä veteen. Hämmennä vesi
vaahtoavaksi. Anna pyykin kastua kunnolla ja pese
varoen. Puristele vesi vaatteista.

Kevyt puhdistus:
LDC:tä sekoitettuna 1:5 voidaan käyttää myös kaake-
leiden, kylpyammeiden ja muiden kylpyhuonepintojen
puhdistukseen.

Erityispiirteet:

• Taloudellista – tiiviste, edullinen hinta käyttökertaa
kohti.

• Huuhtoutuu helposti – ei jäämiä astioihin tai
vaatteisiin.

• Kestävä vaahto – poistaa tehokkaasti lian;
ihanteellinen astioille, laseille, padoille ja pannuille.

• Pesee hienopesua vaativan pikkupyykin – tekee niistä
pehmeitä ja raikkaantuoksuisia.

• pH-tasapainotettu – neutraali pH

• Monipuolinen – toimii hyvin kuumassa, kylmässä,
pehmeässä, kovassa ja jopa suolaisessa vedessä.

LDC:n esittely
Näytä tuotetta.
Kaada tuotetta pieneen läpinäkyvään lasiin, jotta läs-
näolijat voivat tunnustella ja haistella tuotetta. Pane lasi
yhdessä LDC-pullon kanssa kiertämään vieraiden
keskuudessa.

Nopea ja tehokas esittely tapahtuu siten, että otat
hieman margariinia tai ruokaöljyä kädelle. Ruiskauta
hieman LDC:tä. Huuhtele sitten käsi kylmällä vedellä
kannusta kulhon päällä. Kaada vesi toiseen kulhoon.
Ensimmäiseen kulhoon ei ole jäänyt rasvaraitoja. LDC
tekee veden ”märemmäksi”, toisin sanoen se auttaa
vettä tunkeutumaan likaan nopeasti ja syvälle.

Ota pala ruskeaa paperia (käärepaperia) ja jaa se
kahteen yhtä suureen osaan. Rutista kumpikin paperin-

pala palloksi ja pane toinen vedellä täytettyyn lasiin.
Pane myös toinen paperipallo lasiin (samankokoiseen
kuin edellinen), johon olet ruiskauttanut hieman LDC-
liuosta 1:5. Jälkimmäinen paperipallo uppoaa välittö-
mästi, koska LDC tunkeutuu heti paperiin.

Kun LDC:tä laimennetaan 1:5, saadaan 6 litraa
puhdistusainetta.

SISÄLTÖ
LDC
Astianpesu- ja kevytpuhdistusaine
1 litran pullo
5 litran kanisteri

Ainesosaluettelon löydät tuotteen etiketistä.
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Desinfiointiaine kotitalouksien käyttöön
GNLD Disinfectant on kehitetty erityisesti pinnoille,
jotka vaativat sekä tehokasta puhdistusta että desin-
fiointia. Tuotetta voi käyttää sekä kotona että yleisissä
tiloissa kuten esim. kouluissa, sairaaloissa, hotelleissa,
liikuntatiloissa ja saunoissa, joissa hyvä hygienia on tär-
keää. GNLD Disinfectant ei peitä pahaa hajua vaan se
poistaa sen aiheuttajan.

Miten GNLDDisinfectantia käytetään?
GNLD Disinfectant normaalina käyttölaimennoksena
1:200 on monipuolinen, tehokas ja hygieeninen puh-
distusaine. Se on erittäin tiivistettyä. Tuotetta voi käyttää
kaikille pinnoille, jotka kaipaavat puhdistusta ja
desinfiointia. Samalla se poistaa myös epämiellyttävän
hajun. Jotta voisit turvallisesti saavuttaa parhaan
tuloksen, suosittelemme, että luet tarkkaan tuotteen
päällysmerkinnät ennen sen käyttöä.

GNLD Disinfectantia voi levittää kostealla rievulla tai
sienellä tai suihkuttaa. Kastele koko puhdistettava pinta,
huuhtele ja ime ylimääräinen neste sopivalla rievulla.
Ainetta voi käyttää sekä kylmässä että lämpimässä vedessä.
Laimenna 1:100, kun haluat puhdistaa, desinfioida ja
poistaa pahan hajun potilashuoneista, lattialta, yleisistä
tiloista, keittiöstä ja odotushuoneista. GNLD Disinfectant
tuhoaa tehokkaasti seuraavia mikro-organismeja:
stafylokokkeja, kurkkumätäbasilleita, streptokokkeja,
kolibakteereita, salmonellaa jne.

Esittely
Näytä tuotetta. Ehdotamme, että tuotetta esitelläksesi
näytät vieraille, miten peset astian ja käytät tällöin val-
miiksi laimennettuun desinfiointiaineeseen kastettua
pumpulituppoa. Samalla selostat, että astiassa ei enää
ole lian häivääkään mutta vielä tärkeämpää on se, että
kaikki bakteerit, joita siinä on voinut olla, ovat poissa.
Siten on infektioiden ja tartunnan vaara vähentynyt.

Noudata varovaisuutta desinfiointiaineen käytössä.
Tutustu tuoteselosteeseen ja -kuvaukseen ennen käyttöä.

SISÄLTÖ
Disinfectant
Desinfiointiaine
1 litran pullo

Ainesosaluettelon löydät tuotteen etiketistä.

Disinfectant
Desinfiointiaine

Miksi desinfiointiaineita?
Desinfiointiaineita käytetään bakteerien ja
epämiellyttävän hajun poistamiseen.

Miksi GNLDDisinfectant?
• Puhdistaa, desinfioi ja poistaa samalla kertaa

epämiellyttävän hajun.

• Tuhoaa monia eri bakteereita ja viruksia.

• Tiivistetty, taloudellinen käytössä.

• Ei sisällä hankaavia aineosia.
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Hyvällä pyykinpesuaineella tulee olla suuri joukko
ominaisuuksia. Ensinnäkin sen on pestävä pois erittäin
monen tyyppinen lika tekstiileistä niitä vahingoittamat-
ta. Lisäksi sen on toimittava eri olosuhteissa, erityyppi-
sissä pesukoneissa, käsinpesussa, eri lämpötiloissa ja
sekä kovassa että pehmeässä vedessä. Lopuksi pestyn
tekstiilin ei ole pelkästään oltava puhdas vaan sen on
myös näytettävä ja tunnuttava puhtaalta. Sen on oltava
pehmeä, se ei saa tuoksua epämiellyttävältä, valkoisen
on oltava valkoista ja värien kirkkaita ja puhtaita.
GNLD:n G1 kehitettiin juuri nämä vaatimukset täyt-
täväksi pyykinpesujauheeksi.

Miten se toimii
Tiedemiehet ovat jo kauan tienneet, että likaa on vaikea
saada pois tekstiileistä. Likamolekyyleillä tuntuu olevan
taipumus kiinnittyä kuituihin niihin tarrautuen ja
vastustaen irrotusyrityksiä. G1 tehoaa tässä.

G1:n tehoaineet tunkeutuvat vaikeimpaankin likaan
ja ”nostavat” sen irti pestävästä tekstiilistä. Miedot
emäkset pystyvät likaan. Kun lika on kerran saatu irti,
pitää sitä estää tarttumasta muihin pestäviin vaatteisiin.
G1 sisältää aineita, jotka pitävät lian pesuvedessä, kunnes
se huuhdotaan pois. G1 sisältää myös aineita, jotka
suojaavat pesukoneen metalliosia ruosteelta. G1:ssä on
natriumperkarbonaattia, joka poistaa vaikeat tahrat
erittäin tehokkaasti ja tämä tapahtuu myös alhaisissa
pesulämpötiloissa toisen erityisaineen ansiosta. Yhdessä
optisten kirkasteiden kanssa nämä kaksi jälkimmäistä
ainetta tekevät valkopyykin valkoisemmaksi ja kirjopy-
ykin värit kirkkaammiksi. G1 ei keräänny kuituihin
eikä aiheuta kellastumista toistuvassa käytössä.

Huuhtoutuu helposti
G1 huuhtoutuu helposti. Vaatteisiin ei jää saippuajäämiä,
jotka aiheuttavat harmaantumista. Vaatteet eivät kellastu
eikä vauvanvaippoihin jää ärsyttäviä jäämiä, ei myöskään
paitoihin, puseroihin, alusvaatteisiin tai sukkiin.
Tyynynpäälliset ja lakanat eivät aiheuta ärsytystä.

Käyttöohjeet
G1:n koostumus takaa maksimaalisen pesutehon.
Se on taloudellista käytössä. G1:tä voidaan käyttää eri
pesulämpötiloissa pakkauksen ohjeiden mukaisesti.

Esittely
Näytä tuotetta
Anna vieraiden tutustua G1:een lähettämällä G1-
pakkaus kiertämään. G1 on tiiviste ja kaksi kertaa
raskaampaa kuin monet muut pesuaineet.

SISÄLTÖ
G1
Pyykinpesujauhe
69 dl paketti

Ainesosaluettelon löydät tuotteen etiketistä.

G1
Pyykinpesujauhe

Miksi pyykinpesujauheita?
Tämän päivän nykyaikaisessa maailmassa pyykinpe-
sujauheiden käyttäminen vaatteiden pesuun kuuluu
erottamattomana osana jokaisen talouden viikottaisia
ja jopa päivittäisiäkin puhdistustehtäviä.

Miksi GNLDG1?
• Yksi tuote kehitetty toimimaan useimmissa

lämpötiloissa.

• Tunkeutuu vaikeimpaankin likaan.

• Poistaa tehokkaasti useimmat tahrat.

• Huuhtoutuu helposti.

• Matalavaahtoinen.

• Tiivistetty.

• Auttaa ehkäisemään korroosiota.
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Vaatteet enemmän kuin vain puhtaiksi
Nykyään ei enää riitä, että saa vaatteet puhtaiksi.
Vaatteet halutaan tuoksuviksi ja pehmeän- ja raikkaan-
tuntuisiksi. GNLD Soft tarjoaa helpon ja tehokkaan
tavan tehdä pestyt vaatteet ja tekstiilit raikkaiksi ja
pehmeiksi.

Mutta GNLD Soft ei ainoastaan tee pyykistä peh-
meää, se myös poistaa hankalan staattisen sähköisyy-
den ja tekee vaatteet helposti silitettäviksi. GNLD Soft
on nestemäistä ja sitä on helppo lisätä jokaisen nykyai-
kaisen pesukoneen huuhtelusäiliöön tai käsipyykkiin.

Käyttöohjeet: konepesu
GNLD Softia käytetään pullon etiketissä olevien ohjeiden
mukaan. Lisää sitä viimeiseen huuhteluveteen.
1 osa GNLD Softia sekoitettuna 2 osaan vettä annostellaan:

3–4 kg:n koneeseen kolme korkillista
5–6 kg:n koneeseen kuusi korkillista

GNLD Soft -tiivistettä annostellaan:
3–4 kg:n koneeseen yksi korkillinen
5–6 kg:n koneeseen kaksi korkillista

Käsinpesu
Lisää kymmeneen litraan vettä viimeisessä huuhtelussa:
Kaksi korkillista laimennettua GNLD Softia tai yksi
korkillinen GNLD Soft -tiivistettä.

Staattisen sähkön poisto matosta
Kaada muutama pisara GNLD Soft -tiivistettä suihkepulloon
(1/2 litran) ja täytä vedellä. Säädä suihkusuutin hienolle
sumulle. Suihkuta matolle varoen. Älä kastele mattoa märäksi.
Monta kevyttä suihkausta on parempi kuin yksi voimakas.

Huomautuksia:
Voi vahingoittua jäätyessään. Tuote saattaa sulamisen
jälkeen paakkuuntua ja käydä ohueksi eikä se liukene
täysin veteen.

Esittely
Näytä tuotetta
Kaada huuhteluainetta hieman pieneen läpinäkyvään lasiin
ja lähetä kiertämään vieraiden keskuudessa yhdessä pullon
kanssa, jotta he voivat haistella ja tunnustella tuotetta.

SISÄLTÖ
Soft
Huuhteluaine
1 litran pullo

Ainesosaluettelon löydät tuotteen etiketistä.

Soft
Tekstiilinhuuhteluaine

Miksi tekstiilinhuuhteluaineita?
Nykyaikana halutaan, että vaatteet eivät ole pelkästään
puhtaat, vaan että ne myös tuntuvat pehmeiltä ja
tuoksuvat raikkailta.

Miksi GNLD Soft?
• Taloudellinen tiiviste.

• Tekee vaatteista pehmeitä ja raikkaita.

• Poistaa staattisen sähköisyyden.

• Voidaan käyttää sekä koneessa että käsipyykissä.
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Seuraavana luettelo käyttöalueista, joilla GNLD:n eri
tuotteet ovat osoittautuneet erinomaisen tehokkaiksi.
Luettelo ei ole mitenkään täydellinen, uusia
käyttöalueita löytyy joka päivä.
Lue myös informaatio ja ohjeet kyseisen tuotteen
kohdalta.

Lentokoneiden puhdistus
SUPER 10 saattaisi olla ihanteellinen tähän tarkoitukseen.
Ikävä kyllä on kuitenkin tiettyjä vaikeuksia.
Lentokoneenvalmistajat ovat erittäin tarkkoja siitä, mitä
puhdistusaineita heidän koneissaan käytetään ja saattavat
irtisanoa sopimuksensa, jos ”ei hyväksyttyjä” aineosia
sisältyy puhdistusaineeseen. Puhdistusaineen saaminen
hyväksytyksi saattaa viedä kauan aikaa ja maksaa paljon.
Toisin sanoen asiakas, joka käyttää GNLD:n tuotetta
jonkin tietyn lentokoneensa osan puhdistamiseen, tekee
sen omalla vastuullaan. Toisaalta sellaiset osat kuten
huonekaluverhoilut ja toppaukset sekä matot ovat asia
erikseen, elleivät ne sisälly johonkin takuuseen.

Rakennusten ulkosivut
Rakennusten ulkoseinien puhdistuksen tarkoituksena on
usein saada pois lika ja noki ja valmistella ne maalausta
varten. Tähän tarkoitukseen SUPER 10 on ihanteellinen
tuote. Jos puhdistus tapahtuu käsin tulee SUPER 10
laimentaa 10 osaan vettä. Usein käytetään painepesuria.
Jäljempänä on enemmän yksityiskohtia painepesurin
käytöstä.

Sisäkatot ja seinät
Ennen puhdistustyön aloittamista on aina tarkistettava,
että pinnat voidaan todella pestä vesipohjaisella puhdis-
tusaineella. On kokeiltava ensin. Testatun alueen tulee
olla täysin KUIVA ennen kuin puhdistusominaisuudet
voidaan arvioida.

SUPER 10 laimennettuna 10 osaan vettä sopii yleensä
tähän tarkoitukseen, tapahtuipa puhdistus ruiskuttamalla
tai käsin. Anna liuokselle kylliksi aikaa tunkeutua lian läpi
ennen huuhtelua. Huuhtelu tulee suorittaa huolellisesti ja
sen jälkeen kuivaus, koska jäljestä ei muuten tule tasaista.

Kaakelit
Kaakelin pinta kestää useimmat puhdistusaineet ainakin
tietyissä rajoissa eikä lika yleensä ole lujassa kiinni.
Tämä ei kuitenkaan koske laattojen välissä olevaa
saumausmassaa. Se on karheaa ja hieman huokoista ja
monissa puhdistusaineissa olevat voimakkaat emäkset
saattavat vahingoittaa sitä. SUPER 10 on ihanteellista
laattojen puhdistukseen puhdistusvoimansa ansiosta.
Kaakelit puhdistuvat pyyhkimällä 1:10 vahvuisella

liuoksella ja huuhtelemalla jälkeenpäin. Home saattaa
usein olla ongelma, koska se on saumausmassan sisällä.
Kostuta tavanomaisen puhdistuksen jälkeen talousval-
kaisuaineella (natriumhypokloridi NaOCl) laimennet-
tuna 3 osaan vettä. Anna vaikuttaa 10–15 minuuttia,
huuhtele ja home häviää. Älä sekoita valkaisuainetta
muihin puhdistusaineisiin, koska tällöin saattaa syntyä
myrkyllisiä höyryjä.

Käsiastianpesu
Tässä valintana on LDC, jota tulee käyttää täsmälleen
tuotteen käyttöohjeiden mukaisesti. Astianpesu käy
nopeimmin lämpimässä vedessä. Erittäin rasvaiset asti-
at saattavat tarvita esikäsittelyn 1:10 vahvuisella
SUPER 10:llä.

Autotallin edustat, jalkakäytävät
Näillä öljynjätteet on tavallinen ongelma. Harjaamalla
1:10 vahvuisella SUPER 10 -liuoksella on puhdistustyö
pääosin suoritettu. Puhdistus painepesurilla on myös
tehokasta. Tämä puhdistus ei vahingoita asfalttia.
Öljynjätteet tai liuottimet ovat kuitenkin saattaneet
pehmentää asfalttia, jolloin asfalttiin saattaa tulla
halkeamia itse puhdistuksen aikana. Suuret betonilla
olevat öljyläiskät tulee kuurata SUPER 10 -liuoksella,
sekoitettuna 1:3, ja huuhtoa sen jälkeen. Muista
kuitenkin, että betoni on huokoista ja öljy on saattanut
imeytyä pinnan alle. Tällaisia läiskiä saattaa olla erittäin
vaikeata poistaa.

Lattiat, maalatut
SUPER 10:tä laimennettuna 10 osaan vettä voidaan
suositella yleisesti. Varmistu kuitenkin, että käsittely ei
pehmennä maalipintaa. Kostuta pieni osa pintaa ja tar-
kista noin tunnin kuluttua. Lattianpesukone on käytän-
nöllinen mikäli harjat ovat niin pehmeät, etteivät ne
vahingoita maalipintaa.

Lattiat, tavalliset betoniset
Jos lika pääosin on öljyä ja rasvaa, tulee käyttää
SUPER 10:tä. Laimenna 10 osaan vettä. Suhteellisen
vähän likaantuneet pinnat voidaan pyyhkiä lattiamopilla,
mutta suurille pinnoille suositellaan lattianpesukonetta.
Painepesuri ja lämmin puhdistusaineliuos ovat usein
erittäin tehokas yhdistelmä. (Katso kohtaa ”Painepesuri”.)
Voimakkaasti likaantuneisiin pintoihin suositellaan
höyrypuhdistuskonetta.

Lattiat, elastiset (linoleum, vinyyli jne.)
Poista tarvittaessa vanha kiillote käyttöohjeiden mukai-
sesti. Toistuvaan hoitoon suositellaan harjaamista ja

Käyttöalueet
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puhdistusta 1–3 korkillista SUPER 10:tä sekoitettuna 4
litraan vettä. Huuhtele puhdistuksen jälkeen. Poista
kengänkorkojen jättämät mustat jäljet kuuraussienellä
tai teräsvillalla ja 1:10 SUPER 10:llä. Älä hankaa kui-
valla sienellä.

Lattiat, vahatut tai maalattu betoni
Näitä käsitellään yleensä samalla tavoin kuin muitakin
maalattuja lattioita.

Lattiat, marmori
Puhdistusta SUPER 10:llä laimennettuna 10–20 osaan
vettä suositellaan. Poista jäljet muovisella kuuraussie-
nellä, älä käytä koskaan teräsvillaa. Pieniä teräsvillan
hiukkasia saattaa tunkeutua marmoriin ja aiheuttaa
rumia ruosteläiskiä.

Lattiat, puu
Puulattiaa ei koskaan tule käsitellä vesipohjaisella puh-
distusaineella ellei pinta ole täysin vettä ja pesuainetta
kestävä eikä siinä ole pienimpiäkään halkeamia. Pese
10–20 osaan vettä laimennetulla SUPER 10:llä ja huuh-
tele jälkeenpäin. Älä kastele lattiaa likomäräksi ja pyri
pitämään puhdistusaine kosketuksissa lattian kanssa
mahdollisimman lyhyen aikaa.Lattianpesukone saattaa
vahingoittaa pintaa, ellei konetta käytetä erittäin varoen.

Alusten puhdistus
SUPER 10:lle ja LDC:lle löytynee varmasti monia
käyttömahdollisuuksia aluksilla. Nämä käyttöalueet
muistuttavat melko paljon teollisuuden vastaavia. Höyry-
ja ruiskupuhdistus ovat erittäin suosittuja.

Teollisuuslaitokset
SUPER 10 harjaamalla, pyyhkimällä, höyrynä tai suih-
keena on tehnyt hyvää jälkeä. 1:10 liuos toimii hyvin
normaalissa puhdistuksessa. Voimakkaan lian, öljyjen
ja rasvan ollessa kyseessä sekoita 1:3. Nämä seokset
eivät vahingoita laitteiden ehjää maalipintaa. Huuhtele
huolellisesti puhdistuksen jälkeen.

Konttorikoneet
Pyyhi puhtaaksi rievulla, joka on kostutettu SUPER
10:llä laimennettuna 1:10 ja kiillota kuivalla rievulla.
Liika kosteus saattaa aiheuttaa vakavia vahinkoja.

Konttorikalusteet
Puhdista pesunkestävät pinnat SUPER 10:llä laimen-
nettuna 1:10 ja kuivaa kunnolla. Tietyt huonekalukiil-
lotteet, jotka tosin ovat nykyisin harvinaisia, eivät ehkä
siedä vettä.

Tahrat
Useimmat tuoreet tahrat puhdistetaan hieromalla SUPER
10:llä, joka on laimennettu vain 3 osaan vettä. Vanhemmat
tahrat ovat saattaneet imeytyä materiaalin sisään, mikä
voi tehdä niiden poistamisen varsin hankalaksi.

Painepesuri
Tämä puhdistusmenetelmä on tullut erittäin suosituksi
viime vuosina. Puhdistettavalle pinnalle ruiskutetaan
veden ja puhdistusaineen sekoitusta kovalla paineella.
Ikävä kyllä paineen on oltava todella kova, jotta teho
vastaisi edes käsittelyä pehmeällä harjalla ja se jättää
silti usein jäljelle ohuen likakerroksen. Tietyissä paine-
pesureissa paine on erittäin korkea, mikä saattaa
vahingoittaa esim. joissakin trukeissa ja perävaunuissa
olevia ohuita alumiinikerroksia. SUPER 10:tä suositel-
laan puhdistukseen olipa lika miten öljyistä tahansa.
Vaaditaan kokeilua liuoksen oikean voimakkuuden
löytämiseksi eri laitteiden puhdistuksessa.

Käytettäessä SUPER 10:tä lattioiden painepesureissa
suositellaan seuraavaa:

SUPER 10 toimii hyvin kylmässä vedessä, mutta
selvästi paremmin lämpimässä (paras lämpötila-alue on
50–65°C), koska lämmin vesi auttaa emulgoimaan öljyjä
ja likaa. Korkeapainepesurissa SUPER 10:n määrä 100
vesilitraa kohti tulee määrittää kokeilemalla, koska veden
lämpötila ja paine ratkaisevat, miten paljon vaahtoa
syntyy käytettäessä liuosta lattian puhdistukseen.
Kokeilun voi aloittaa 0,5–1% pitoisuuksista (50–100 ml
SUPER 10:tä 100 litraan vettä). Jos liuos vaahtoaa liikaa,
vähennä SUPER 10:n määrää 25% ja jatka vähentämistä
kunnes haluttu vaahtoavuus ja tehokkuusaste saavutetaan.
Jos liuos vaikuttaa liian laimealta, lisää 25% SUPER
10:tä ja jatka kunnes haluttu puhdistusteho saavutetaan.

Veden kovuudesta, laitetyypistä, puhdistettavista
pinnoista ja poistettavasta liasta riippuen tarvitsee
käytettävän SUPER 10:n määrää hienosäätää ennen
jokaista puhdistusoperaatiota.

Muista, että SUPER 10:llä ei ole mikrobeja tuhoavaa
vaikutusta, joten sitä ei voi käyttää kovien pintojen
(lattiat, seinät, pöytälevyt jne.) saniteettipuhdistukseen
esim. teurastamoissa tai muussa elintarviketeollisuudessa.

Höyrypuhdistus
Siinä ruiskutetaan puhdistusaineliuosta höyryvirtaan,
joka suunnataan puhdistettaville pinnoille. Menetelmä
on erittäin tehokas, erityisesti puhdistettaessa laitteita,
joissa on öljy- ja rasvaläikkiä. Myös tähän suositellaan
SUPER 10:tä, jonka voima riippuu käytetyn laitteen
tyypistä.

Kuorma-autot, bussit, perävaunut
Alusta, pyörät ja moottori puhdistetaan helpoimmin
ruiskun tai höyryn avulla SUPER 10:tä käyttäen.

Verhoilut, muovi
SUPER 10:tä suositellaan laimennettuna 1:10. Hiero
pesusienellä kunnes lika on hävinnyt. Kuivaa tämän
jälkeen kuivalla rievulla. Kohokuviopintaisten muovien
puhdistus tapahtuu helpoimmin pehmeällä harjalla
sienen sijasta.
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Ravintolat
Kaikkia GNLD:n tuotteita voidaan käyttää täällä.
SUPER 10 sopii työpöytien, pöytien ja rasvan puhdis-
tamiseen, LDC käsin tapahtuvaan astianpesuun.
Vaaditaan perinpohjainen läpikäynti, jotta voitaisiin
määritellä yksittäisen liikeyrityksen puhdistusainetarve.
Kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat
pinnat on huuhdottava puhdistuksen jälkeen.

Tapettien poistaminen
Pesunkestämättömien tapettien poistamiseen voidaan
käyttää sekoitusta, jossa on 3–4 korkillista LDC-tiivis-
tettä noin 6 litrassa vettä. Kostuta kunnolla ja anna
tapetin imeä vesi paperin läpi, joka voidaan tämän jäl-
keen vetää irti. Vettä hylkivä vinyylitapetti ei normaa-
listi irtoa tällä tavalla, mutta se on yleensä kyllin lujaa,
jotta se voidaan vetää irti kuivana.

TUOTEKYSELYT
Monesti asiakkaat esittävät kysymyksiä, jotka ovat niin
erikoisia, ettei tuotekäsikirja anna niihin vastausta.
Distributor voi tällöin ottaa yhteyttä oman maansa
GNLD:n toimistoon, mutta jotta voisimme antaa
parhaan mahdollisen vastauksen, on kyselyssä oltava
seuraavat tiedot (riippuen tietenkin tuotteesta).
• Käyttöalue yksityiskohtaisesti, esim. puhdistukseen,

materiaali, annostus, likaisuusaste.

• Mihin tarkoitukseen tietoja käytetään? On tärkeätä
tietää, onko tieto tarkoitettu yleiseen käyttöön vai
tiettyyn tarpeeseen tai tilanteeseen.

Mitä enemmän tietoa saamme etukäteen, sitä nopeammin
voimme antaa vastauksen. Joissakin tapauksissa voi
vastauksen saaminen viedä kauan, sillä meidän on
otettava yhteys laboratorioon ja/tai valmistajaan.
Kirjoittakaa kysymyksenne paperille ja lähettäkää ne
GNLD:n konttoriin, niin väärinymmärrysten vaara on
pienempi.

Tärkeätä tietää myynnistä yrityksille ja vas-
taaville (ts. ei kotitalouksiin)
• 100-prosenttinen palautusoikeus ei ole sovellettavissa.

Anna siksi asiakkaalle aina ensin pienin pakkaus
kokeiltavaksi.

• Tässä luvussa esitellyt eri tuotteiden käyttöalueet ovat
ehdotuksia. Käyttäjä kuitenkin itse ratkaisee tuotteen
sopivuuden juuri hänen erikoistarpeisiinsa. Jokaisen
käyttäjän tilanne on lähes ainutlaatuinen riippuen siitä,
minkä tyyppisestä puhdistamisesta, mistä materiaaleista
ja annostuksen määräävästä likaisuusasteesta on
kysymys. Mitään yleispäteviä suosituksia ei voida
tämän takia antaa. Huomaa kuitenkin, että kutakin
tuotetta koskevat käyttöohjeet ja informaatio saattavat
soveltua käytettäväksi myös teollisuudessa ja vastaavissa.

Tuoteinformaatio myytäessä yrityksille,
kunnille ja viranomaisille
Voimassa olevien määräysten mukaan on tuotteessa
oltava tuoteseloste, mikäli tuote on ammattimaisessa
käytössä, ts. kun sitä käytetään yrityksen, kunnan tai
viranomaisen toiminnan puitteissa (Jatkossa näitä kut-
sutaan suurkuluttajiksi). Nämä koskevat tuotteita,
jotka luokitellaan merkintämääräysten mukaan tervey-
delle vaarallisiksi. Luokitteluarvioinnin tekemisestä
vastaa maahantuoja tai valmistaja. Ei siis ole olemassa
viranomaista, joka tekisi tämän tai muulla tavoin antaisi
hyväksynnän.

Sellaiset distributorit, joilla on liikeyhteyksiä suur-
kuluttajiin, voivat halutessaan tilata lisää informaatiota
GNLD:n toimistosta. On olemassa kahdentyyppisiä
tiedotuslehtisiä, käyttöturvallisuustiedote sekä tuotese-
loste (sisältöluettelo). Huomaa, että ainoastaan tervey-
delle vaarallisille tuotteille vaaditaan käyttöturvalli-
suustiedote, mutta suurkuluttajien toivomuksesta
GNLD:llä on tällaiset myös muita tuotteita varten.
Jälkimmäisessä tapauksessa lehtinen ei sano kovin
paljoa, koska sen tiedot koskevat terveydelle vaarallisia
tuotteita ja kyseessä olevat tuotteet eivät ole sellaisia.

Käyttöturvallisuustiedotteita ja tuoteselosteita tarvitessa
tulee menetellä seuraavasti:
• Kirjoita ja selvitä, minkä tyyppinen informaatio ja mikä

tuote on kyseessä. Ilmoita myös, mille yritykselle/
yrityksille tiedot on tarkoitus toimittaa ja yhteyshenkilö
siellä.

• Käyttöturvallisuustiedote voidaan lähettää
distributorin kautta tai suoraan yritykselle.

• Tuoteseloste lähetetään yritykselle suoraan, koska siinä
olevat tiedot on muokattu terveydellisten vaarojen
arvioimiseksi jne. Tämän tyyppisiä tietoja on helppoa
tulkita väärin, eikä niitä tule koskaan käyttää
myyntiargumentteina. Sisältö on edelleen niin
yksityiskohtaisesti selvitetty, että materiaalin käsittelyn
tulee tapahtua salassa.

• Huomaa, että kyse ei ole epäluottamuksesta
distributoria kohtaan, kun tuoteseloste lähetetään
suoraan suurkuluttajalle, vaan tämä on normaali rutiini.

• Mikäli suurkuluttaja haluaa selostuksen sisällöstä %-
pitoisuuksina, emme voi sitä antaa. Suurkuluttajan
haluamiin arviointeihin ei koko koostumusta myöskään
tarvita. Sitä vastoin saatetaan tarvita tietää joidenkin
aineosien tarkat pitoisuudet ja nämä voidaan
pyydettäessä toimittaa suoraan suurkuluttajalle.

Jos kyseessä on tarjous, johon vaaditaan täydentäviä
tietoja, on meihin otettava yhteyttä hyvissä ajoin. Muista
myös, että tarjouksen tekee distributor.

Toivomme, että yllämainittu on avuksi suurkuluttajille
kohdistuvassa myyntityössä.
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