
ORANGE-SANITOL
EXCELENTNÍ UNIVERZÁLNÍ  
POMERANČOVÝ ČISTIČ

ORANGE-SANITOL je vyroben výhradně ze suro-
vin, které firma Aromaterapie Karel Hadek běžně 
používá při výrobě aromaterapeutických prepa-
rátů. ORANGE-SANITOL dokonale čistí, dezinfikuje, 
je biologicky odbouratelný. ORANGE-SANITOL 
navíc krásně voní.

www.karelhadek.eu

pro dokonalou čistotu
a krásnou vůni

Podlahy či hladké plochy:
10–20 ml (1–2 polévkové lžíce) na cca 5 litrů vody. Mytí se pak provádí běžným způsobem.

Koberce:
Orange-Sanitol KH lze použít v 1% koncentraci (jedna polévková lžíce na 1 litr vody) i na 
odstraňování různých znečištění koberců. V tomto případě se osvědčí vysloužilá plastová láhev 
s rozprašovačem. Skvrnu stačí postříkat a molitanovou hubkou vydrhnout. Pro jistotu doporučuji 
na nenápadném místě vyzkoušet zda Orange-Sanitol KH nebude rozpouštět barvy koberce.

Okna, zrcadla a sklo:
Zde doporučuji poněkud vyšší koncentraci, zhruba 10%. To odpovídá množství jedné 
polévkové
lžíce Orange-Sanitolu KH na 100 ml vody. Dobře poslouží prázdná a vypláchnutá plastová 
láhev s rozprašovačem. Sklo určené k čištění postříkat a následně tekutinu setřít stěrkou 
na okna a doleštit buničinou či měkkým hadrem.

Koupelna – toaleta:
Jak již výše zmíněno, Orange-Sanitol KH je vhodný i pro koupelny a toalety, na dlaždice, 
obklady, vany, sprchovací kouty, umývadla a vodovodní baterie.

V kuchyni:
Orange-Sanitol KH spolehlivě odstraňuje mastnoty, o které v kuchyni nikdy není nouze. Zde lze 
v případě nutnosti (zaschlé tuky) použít i koncentrovaný Orange-Sanitol KH. Běžně však stačí 
koncentrace 1 díl čističe na 10 dílů vody. Odměnou pak je i příjemně provoněná kuchyně.

Orange-Sanitol KH se dále osvědčil i při odstraňování skvrn od čokolády, propisovacích 
tužek, rtěnek. Zde je vhodná koncentrace cca 1:5 až 1:10. Mně osobně se osvědčil i při 
čištění plastů interiéru auta. Běžná 1% koncentrace, některé fleky jsem ale musel odstraňovat 
i koncentrátem. Jen jako příklad bych uvedl všemi motoristy „milovanou“ 
dosloužilou dálniční nálepku na čelním skle. Jedním z problémů je i odstraňování 
barev fixů z popsaných tabulí. Orange-Sanitol je i zde, při koncentraci 1:50, 
excelentním pomocníkem.

Pro zjednodušení použití uvádím i orientační tabulku koncentrací:
Ředění Orange-Sanitol KH vodou
1:10  –  10 ml  =  1 polévková lžíce na 100 ml
1:50 –  10 ml  =  1 polévková lžíce na 500 ml
1:100  –  10 ml  =  1 polévková lžíce na 1 l
1:200  –  10 ml  =  1 polévková lžíce na 2 l
1:500  –  10 ml  =  1 polévková lžíce na 5 l

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: U citlivých povrchů z umělých hmot, akrylu či laků, 
doporučuji vždy ředění 1:100, neboť vysoké koncentrace Orange-Sanitolu 
KH by je mohly narušovat. Při použití vykazuje koncentrovaný přípravek 
i bělící účinek. Při odstraňování různých skvrn může být tato schopnost 
sice žádoucí, ale u některých textilií by mohlo dojít k vyblednutí původních 
barev. Proto doporučuji před použitím vyzkoušet na nenápadném místě 
stabilitu barev. 

objednací kódy:  150 ml  500 ml  1000 ml
   5500 F   5500 I   5500 J

aktuální ceny a další informace najdete na www.karelhadek.eu
další informace najdete na www.karelhadek.eu/cs/eshop

KONTAKT:
1. Aromaterapeutická KH a. s.
AROMATERAPIE Karel Hadek
Kšice 11
CZ–349 01 Stříbro
Tel.: +420 371 140 900
E-mail: objednavky@karelhadek.eu
E-shop: www.karelhadek.eu/cs/eshop




