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“Πώς να χρησιμοποιήσετε το καθαριστικό σκαυών Grunt!” 

 
        Γηα λα πεηύρεηε ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα παξαθαιώ αθνινπζείζηε ηα αθόινπζα βήκαηα 
 
        Αλαθηλήζηε θαιά πξηλ ηε ρξήζε 
 

1 Σν θαζαξηζηηθό GRUNT! boat cleaner έρεη κνξθή δειέ ώζηε λα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάζεηεο επηθάλεηεο. 

2 Βάιηε ιίγν Grunt (θαζαξηζηηθό ζθαθώλ) ζε έλα θαζαξό θνπβά ή άιιν θαηάιιειν 
δνρείν. Βεβαησζείηε όηη ν θάδνο είλαη ζηεγλόο ζην εζσηεξηθό θαζώο θάζε παξνπζία 
λεξνύ ζα αξαηώζεη ην θαζαξηζηηθό θαζηζηώληαο ην ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθό. 

3 Δθαξκόζηε ην Grunt ζε πεξηνρέο κε ιεθέδεο ρξεζηκνπνηώληαο έλα κηθξό πηλέιν. Γηα 
κεγαιύηεξεο πεξηνρέο ή γηα νιόθιεξεο γάζηξεο πνπ είλαη ιεθηαζκέλεο κπνξεί λα είλαη 
απαξαίηεην λα επηθαιπθζεί όιε ε γάζηξα, έηζη ρξεζηκνπνηήζηε γηα επθνιία κεγάιε 
βνύξηζα. Καζαξίδνληαο κόλν ηνπηθά ζεκεία κπνξεί ηα ζεκεία απηά λα θαζαξίζνπλ 
θαιά, όκσο ελδέρεηαη ην ππόινηπν ζθάθνο λα θαίλεηαη κε κεγάιε αληίζεζε βξώκηθν, 
νπόηε ηόηε είλαη αλαγθαίν λα θαζαξηζηεί όιν ην ζθάθνο κε ην Grunt.  

 
4 Πξέπεη πάληα λα βεβαηώλεζηε όηη ε πεξηνρή πνπ πξόθεηηαη λα θαζαξηζηεί είλαη 

απαιιαγκέλε από θάζε παιηό θεξί ή βεξλίθη, θαζώο απηό κπνξεί λα επεξεάζεη ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ Grunt, αθνύ ην θεξί ζα ελεξγεί σο θξάγκα θαη δελ ζα επηηξέπεη ζην Grunt λα θηάζεη ζην ιεθέ ζηελ 
επηθάλεηα θάησ θαη ζα απνηξέπεη ηελ επίηεπμε εμαηξεηηθώλ απνηειεζκάησλ. Έλα πιύζηκν κε νπνηνδήπνηε θνηλό 
θαζαξηζηηθό ζακπνπάλ ζθάθνπο ζα αθαηξέζεη νπνηνδήπνηε θεξί ή βεξλίθη πνπ παξακέλεη ζηελ επηθάλεηα. 

 
5 Αθήζηε ην Grunt λα δξάζεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθάθνπο γηα ηνπιάρηζηνλ 30 - 60 λεπτά, πεξηζζόηεξν αλ ν θαηξόο 

είλαη θξύνο ή αλ ππάξρνπλ πνιύ επίκνλνη ιεθέδεο, θαη ζηε ζπλέρεηα μεπιύλεηε κε έλα ζθνπγγάξη θαη θαζαξό λεξό. 
Να ζπκάζηε όηη ην Grunt ιεηηνπξγεί θαζαξά ιόγσ κίαο ρεκηθήο έλσζεο, έηζη είλαη απόιπηα ζεκαληηθό λα ην αθήζεηε 
λα δξάζεη από κόλν ηνπ, εμνπδεηεξώλνληαο απαιά ηνπο ιεθέδεο θαη απνξξνθώληαο ηνπο καγηθά, ΜΗΝ ηξίςεηε ή 
μύζεηε ηελ πεξηνρή όπνπ εθαξκόζηεθε ην Grunt νύηε λα βηαζηείηε. Σν Grunt είλαη ζρεδηαζκέλν λα ιεηηνπξγεί χωρίς 
την παρέμβασή σας!! Γελ πξέπεη λα αθήλεηε ην Grunt λα ζηεγλώζεη πάλσ ζηελ επηθάλεηα, αλ ζέιεηε λα παξακείλεη 
ελεξγό. Αλ θάηη ηέηνην ζπκβεί ζε κέξα πνπ είλαη πνιύ δεζηή, απιώο εθαξκόζηε άιιε κία ιεπηή ζηξώζε από πάλσ θαη 
θαζαξίζηε. 
 

6 Γηα ηνπο επίκνλνπο ιεθέδεο εθαξκόζεη εθ λένπ Grunt ζε εθείλα ηα ζεκεία θαη αθήζηε ην γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό 
δηάζηεκα. Ξεπιύλεηε θαιά όιε ηελ επηθάλεηα κε έλα ζθνπγγάξη θαη θαζαξό λεξό. Πξέπεη ηώξα λα έρεηε κηα όκνξθε 
θαζαξή επηθάλεηα. Γηα λα δηαηεξήζεηε ην ζθάθνο ζαο ζε απηή ηελ θαηάζηαζε, κπνξείηε λα εθαξκόζεηε έλα πςειήο 
πνηόηεηαο θεξί carnauba γηα ζαιάζζην πεξηβάιινλ, πνπ ζθξαγίδεη ηελ επηθάλεηα πνπ βνεζάεη ζηελ απνθπγή 
πεξαηηέξσ ιεθέδσλ 

 
     πλέρεηα 

Αλ θαη ην Grunt έρεη ζρεδηαζηεί θπξίσο γηα ρξήζε ζε ζθάθε fiberglass ιεηηνπξγεί άςνγα πάλσ ζε ζπζηήκαηα 
ρξσκάησλ 2ζπζηαηηθώλ θαη ζε βεξληθνρξώκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα ζε πνιιά μύιηλα θαη κεηαιιηθά ζθάθε. 
Αλ δελ είζηε ζίγνπξνη γηα ηνλ ηύπν ηεο επηθάλεηαο πνπ αληηκεησπίδεηε, λα θάλεηε δνθηκή ζε κηα δπζδηάθξηηε πεξηνρή 
πξώηα. Μπνξεί λα κελ είλαη θαηάιιειν γηα νξηζκέλα πιαζηηθά. 
 
Θπκεζείηε: 
Πάληνηε, λα θνξάηε πάληα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο: γπαιηά, γάληηα, κάζθα θιπ θαηά ην ρεηξηζκό νπνησλδήπνηε 
ρεκηθώλ 
 
ΠΡΩΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ: 
ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. 
ΚΑΣΑΠΟΗ: Μελ πξνθαιείηε εκεηό. Πίλεηε άθζνλν λεξό. 
ΓΔΡΜΑ: Αθαηξέζηε όια ηα ξνύρα πνπ έρνπλ κνιπλζεί. Πιύλεηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό. Δάλ ν εξεζηζκόο παξακέλεη 
δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή 
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