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EST              ÜLDPUHASTUSVAHEND 
Golden lõhnastatud Super 10® on 
kontsentreeritud ja mitmekülgne 
puhastusvahend, mis mõjub efektiivselt 
nõudlikumagi puhastamise korral. 
Segage 1 osa Golden Super 10® t 10 osa 
veega (1:10) selleks ettenähtud spray-pudelis 
tavaliseks pindade puhastamiseks, näit. 
köögis ja vannitoas. Lahus sobib ka 
väiksemate plekkide eemaldamiseks. 
Põrandapesuks segage 1-3 kapslit 
kontsentraati 4 liitri sooja veega. 
Intensiivpuhastuseks segage 1 osa Golden 
Super 10®-t 3 osa veega (1:3), mil see sobib 
tugeva mustuse eemaldamiseks – grilli- ja 
praeahjud, automootorid ja muud masinad.
Sisaldus: 15% - 30%: alifaatsed 
süsivesinikud, < 5%: mitteioonsed 
pindaktiivsed ained, fosfaadid, EDTA, 
lõhnaaine (limoneen, heksüültsinnamaal, 
geraniool, bensüülsalitsülaat, linalool). 
Golden Super 10® on välja töötatud ja 
valmistatud müügiks üksnes GNLD 
Internationali edasimüüjate kaudu. 

LV              UNIVERSĀLS MAZGĀŠANAS 
LĪDZEKLIS 
Parfimētais Golden Super 10® ir koncentrēts 
mazgāšanas līdzeklis, kas ir īpaši efektīvs 
pastiprinātas mazgāšanas gadījumā. Vienu 
daļu Golden Super 10® izšķīdināt 10 daļās  
ūdens (1:10), lai to varētu izmantot pudelē ar 
smidzinātāju. To izmanto virtuves un vannas 
istabas virsmu mazgāšanai. Tāpat ar šī 
līdzekļa palīdzību var iztīrīt nelielus traipus. 
Grīdas mazgāšanai spainī izšķīdināt 1-3 
kapsulas Golden Super 10® 4 litros silta 
ūdens. Īpaši pastiprinātai mazgāšanai vienu 
daļu Golden Super 10® izšķīdināt 3 daļās 
ūdens (1:3). Šis maisījums ir efektīvs tīrīšanas 
līdzeklis tādu grūti nomazgājamu netīrumu 
noņemšanai, kā, piemēram, cepeškrāšņu un 
grilkrāšņu, kā arī instrumentu un automašīnas 
dzinēja mazgāšanai.
Sastāvs: 15% - 30%: alifātiskie ogļūdeņraži, 
< 5%: bezjonu virsmaktīvās vielas, fosfāti, 
EDTA, smarža (limonēns, heksilcinamals, 
geraniols, benzila salicilāts, linalols).
Šķīdums ir nedaudz sārmains. Parfimētais 
Golden Super 10® ir izstrādāts un izgatavots 
vienīgi GNLD International. 

RUS              Универсальное моющее 
средство 
Парфюмированное Golden Super 10®–  
это концентрированное моющее средство, 
которое особо эффективно справляется 
даже с трудновыводимыводимыми 
загрязнениями. Одну часть Golden Super 10® 
разбавить в 10 частях воды (1:10) в бутылке 
с распылителем для мытья поверхностей в 
кухне и ванной комнате. С помощью 
средства можно также удалять маленькие 
пятна. Для мытья полов разбавить 1-3 ka
псулы Golden Super 10® в 4 литрах тёплой 
воды. Для удаления особо сильных 
загрязнений одну чдну часть Golden Super 
10® разбавить в 3 частях воды (1:3). Эта 
смесь эффективна для удаления 
трудновыводимой грязи, например для 
мытья духовок и грилей, а также 
инструментов и автомобильного двигателя.
Содержит: 15% - 30%: алифатические 
углеводороды, < 5%: неионные 
сурфактанты, фосфаты, ЭДТА, отдушка 
(лимонен, гексилциннамаль, гераниол, 
бензил салицилат, линалул). Golden Super 
10® составлен и изготовлен исключительно 
для дистрибьюторов GNLD International. 

LIT              UNIVERSALUS VALIKLIS
Aromatizuotas Golden Super 10® yra 
koncentruotas universalus valiklis, efektyviai 
išvalantis net sunkiai pašalinamus 
nešvarumus. Įprastam paviršių valymui, pvz., 
virtuvėje ir vonioje, 1 dalį Golden Super 10® 
atskieskite 10 dalių vandens (1:10) tam 
skirtame butelyje su purkštuku. Skiediniu 
galima pašalinti ir mažesnes dėmes. Grindų 
plovimui 1–3 kapsules koncentrato atskieskite 
4 litruose šilto vandens. Intensyviam valymui 1 
dalį Golden Super 10® atskieskite 3 dalimis 
vandens (1:3). Šis skiedinys efektyviai išvalo 
sunkiai pašalinamus nešvarumus. Pvz., 
naudokite valiklį  grilių, orkaičių, automobilių 
variklių ir instrumentų plovimui.
Sudėtis: 15% – 30%: alifatiniai 
angliavandeniliai, <5%: nejoninės paviršinio 
aktyvumo medžiagos, fosfatai, EDTA,  
kvapiklis (limonenas, heksilcinamalas, 
geraniolas, benzilsalicilatas, linalolis). Golden 
Super 10® prekybos teises turi tik „GNLD 
International“ platintojai.

  ÄRRITAV / KAIRINOŠS / 
РАЗДРАЖАЮЩЕЕ / DIRGINANTI

Ärritab silmi. Hoida lastele kättesaamatult. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kemikaal ja 
pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle 
kemikaali pakendit või etiketti.

Dirgina akis. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus į akis nedelsiant skalaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į 
gydytoją. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Patekus į vidų kreipkitės į gydytoją, parodykite pakuotę ir etiketę.

Раздражающее действие на глаза. Хранить в местах недоступных для детей. При попадании в глаза, немедленно 
промойте большим количеством воды и обратитесь к доктору. Вещество и его упаковка должны быть безопасно 
утилизированны. Проглотив, немедленно обратитесь за медицинской помощью и покажите упаковку или этикетку.

Kairina acis. Sargāt no bērniem. Ja nokļust acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku 
palīdzību. Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un 
uzradīt iepakojumu vai tā marķējumu.

Manufactured in the EU 

Edasimüüja: 
GNLD International OÜ, 
Roosikrantsi 9, 
10119 Tallinn, Eesti. 
Tel.: 630 4600. 

GNLD Scientific
Advisory Board

www.gnld.com

Izplatītājs: 
SIA GNLD International, 
Blaumaņa iela 5a-b, 
Rīga, Latvija. 
Tel.: +372 630 4600.

Platintojas Lietuvoje: 
UAB „GNLD International“, 
Jogailos g. 4, 
Vilnius, Lietuva. 
Tel.: +372 630 4600.




