
5 l (pH 9,0)

750 ml (pH 11,0)

750 ml (pH 11,3)

5 l (pH 11,3)

kapsułki (pH 9,0)

Fairy 
- płyn do mycia naczyń

Fairy Desinfecting Degreaser
- dezynfekujący płyn odtłusz-
czający (zabija 99,9% bakterii 
salmonelli i listerii)

Fairy - środek do mycia silnie 
zatłuszczonych powierzchni 
kuchennych w sprayu

Fairy
- środek w płynie do mycia 
silnie zatłuszczonych 
powierzchni kuchennych

Fairy 
- aktywne kapsułki 
do zmywarek o długim cyklu

Fairy CADW - detergent 
oraz płyn do płuknia naczyń 
(do profesjonalnych zmywarek 
o krótkim cyklu mycia 1-5 min.)

deterget 10 l (1%, pH 9,0)
nabłyszczacz 10 l (1%, pH 2,5/3,5)

Do naczyń, garnków i patelni, sztućców i szklanek

Wysoce skuteczny w odtłuszczaniu i dezynfekcji wszystkich powierzchni 
kuchennych (blaty kuchenne, zlewy, kuchenki, płytki). Odpowiedni do 
powierzchni mających kontakt z żywnością.

Usuwa uporczywe, tłuste zabrudzenia ze wszystkich powierzchni 
 kuchennych: podłóg, ścian, piecykow i urządzeń kuchennych, okapów, 
grilla i frytownic. Nie stosować do czyszczenia aluminium i linoleum.

Usuwa silnie zatłuszczone zabrudzenia okapów, kuchenek, ścian. 
Odpowiedni do powierzchni mających kontakt z żywnością.

Dokładne mycie naczyń, ochrona 
przed budowaniem kamienia w zmywarce, 
błyszczący naczynia, szkło i sztućce 
bez potrzeby polerowania.

Doskonałe mycie naczyń, usuwanie trudnych 
zabrudzeń nawet w niskich temperaturach.

Rozpylić na powierzchnię. Pozostawić na 2 minuty w celu dezynfekcji. 
Spłukać lub zetrzeć wilgotną ścierką.

Rozpylić na powierzchnnię. Pozostawić na 3 minuty do działania środka.
Spłukać lub zetrzeć wilgotną ścierką.

Dozowanie detergentu zależy od rodzaju zmywarki, stopnia twardości wody oraz stopnia zabrudzenia naczyń.
Uniwersalna zmywarka    Zmywarka do szkła
stopnie twardości wody  dozowanie  stopnie twardości wody  dozowanie
miękka woda (< 7̊ dH)  0,8–1,6 ml/l  średnio twarda woda (<10˚dH) 0,8–1,6 ml/l
średnio twarda woda (7–14̊ dH) 1,6–2,4 ml/l  twarda woda (10–18˚dH)  1,6–2,4 ml/l
twarda woda (14–21̊ dH)  2,4–4,0 ml/l
bardzo twarda woda (> 21̊ dH) 4,0–5,0 ml/l

1 kapsułka - 1 mycie 

➊ Włóż kapsułkę do szufl adki dozującej. Jeśli kapsułka się nie mieści, połóż ją na wierzchu kosza na sztućce.
➋ Wybierz program bez mycia wstępnego.

Kapsułki Fairy z działaniem soli są efektywne w miękkiej, średnio twardej i twardej wodzie do 24̊ e/21̊ dH/36̊ fH.
W takich warunkach mycie będzie efektywne nawet, gdy kontrolka braku płynów przeciw zaciekom i kontrolka braku soli będzie zapalona.
Dla bardzo twardej wody powyżej 24̊ e/21̊ dH/36̊ fH zalecane jest użycie dodatkowej soli do zmywarek.

Zwróć uwagę, żeby srebrne naczynia/sztućce nie stykały się ze sztućcami ze stali nierdzewnej.

Dostosuj dawkę płynu odpowiednio do ilości naczyń, a także rodzaju 
i stopnia ich zabrudzenia. Spłukać po użyciu.

Dozowanie nabłyszczacza. Do zmywarek naczyń i szkła stosować środek: 0,4ml/l

W przypadku powierzchni bardzo zatłuszczonych stosować nierozcieńczony. 
Czyścić powierzchnie ścierką lub mopem, przybory kuchenne zanurzyć w środku 
czyszczącym. Zawsze spłukiwać.
Rozcieńczać (60 ml na 5 l wody) w ciepłej wodzie. Powierzchnie mające bezpo-
średni kontakt z żywnością spłukać czystą wodą. Można użyć w formie sprayu (1/2 
nakrętki na 600 ml wody). Czyszczenie frytownic: frytownicę wyłączyć, odczekać, 
aż wystygnie do temperatury pokojowej. Zalać 2/3 wody. Wlać Fairy w proporcji 
100 ml/1 l wody. Podgrzać do 80˚ na 30-60 minut. Opróżnić i spłukać.
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