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  Kodėl indų ploviklis ir skystas muilas?
  Skystas muilas tinka švelnių audinių skalbimui, kuriems 

reikalinga ypatinga priežiūra. Ploviklį galima naudoti indų 
plovimui, skalbimui rankomis, virtuvės stalviršių valymui.

Kodėl Golden LDC?
¢ Ekonomiškas. Tereikia trupučio, o užtenka ilgam.

¢ Lengvai nuplaunamas, nepalieka dėmių.

¢ Galima skalbti švelnius audinius, jie tampa minkšti ir 

puikiai kvepia.

¢ Subalansuotas pH. Švelnus odai.

¢ Puikiai tinka vietoje skysto muilo rankoms plauti. 

¢ Vanduo tampa „šlapesnis“.

   Kaip valiklis veikia
  Naudojant LDC, vanduo tampa „šlapesnis“. Jis prasisk-

verbia į riebalus ir purvą. Didžiulės LDC putos išlieka viso 
plovimo metu, o neutralus pH balansas nedirgina jūsų 
rankų odos.

  Kodėl žmonėms reikia LDC
LDC yra pats švelniausias, universaliausias buitinis valiklis!

¢ Virtuvėje: porcelianui, puodams ir keptuvėms, stiklui, 

arbatos puodeliams, porcelianiniams ir keraminiams indams.

¢ Skalbimui: megztinių, apatinio trikotažo, nailoninių, kašmyro 

ir kitų rankomis skalbiamų rūbų skalbimui.

KAIP NAUDOTI LDC
¢  Jei plaunate rankomis: sumaišykite vieną dalį LDC

su 5 dalimis vandens maišymo buteliuke. Pilkite LDC

valiklį po tekančio vandens srove, kad susidarytų daug

putų. Šiuo valikliu galite nuplauti purvą bei riebalus. 

Nuskalaukite ir leiskite išdžiūti. Jeigu indai sunkiai 

išplaunami, pavyzdžiui, pridegę puodai, leiskite jiems 

pamirkti valiklyje.

Dėmesio: įsisenėjusiems indų nešvarumams plauti 

skieskite 1 dalį valiklio su 4 dalimis vandens.

¢ Kempinge: tinka indų, drabužių ir rankų plovimui 

šaltu vandeniu.

¢ Tapetų nuėmimui: sumaišykite 3–4 dangtelius LDC

6 litruose karšto vandens. Sudrėkinkite tapetus kempine. 

Leiskite valikliui įsigerti. Vanduo pašalina senus tapetus, 

o LDC prasiskverbia į senus klijus ir juos suminkština. 

Kas 5 minutes 2–3 kartus pakartokite procedūrą. 

Nuimkite senus tapetus, pašalinkite likučius, naudodami 

LDC skiedinį ir glaistymo įrankį. Prieš dažydami ar 

klijuodami naujus tapetus, kruopščiai nuplaukite sieną.

¢ Rankų plovimui: sumaišykite 1 dalį LDC su 5 dalimis 

vandens. Tai efektyvi, tačiau švelni rankų plovimo 

priemonė. LDC, įpylus į maišymo buteliuką, galima 

naudoti vietoje skysto muilo (1:5). Nuplaukite rankas 

vandeniu, užlašinkite porą lašų LDC valiklio skiedinio ir 

patrinkite. Nuplaukite vandeniu.

VALIKLIS LENGVAM VALYMUI, RANKŲ MUILAS
Universali priemonė rankų, indų plovimui ir lengvam valymui

LDC – skysta, malonaus kvapo valymo priemonė, kuri yra pakankamai 

stipri, kad įveiktų sunkiai išvalomus puodus ir keptuves, tačiau ir švelni, 

jog tinka net rankoms plauti. LDC suteikia indams bei taurėms spindesio, 

nepalieka dryžių bei nuosėdų. Priemonė gerai putoja, todėl jos užtenka 

labai ilgam, net keptuvėms ir puodams. Tai veiksminga ir švelni priemonė 

skalbimui rankomis: trikotažui ar megztiniams, kurie tampa minkšti ir 

maloniai kvepia.  

LDC veiksmingiausias karštame vandenyje, tačiau valiklis 

veikia šaltame, ar net sūriame vandenyje. LDC patogu naudoti 

kempinge ar kitose vietose, kur nėra karšto vandens.     



LDC

DEMONSTRAVIMAS
¢ Parodykite produktą.

¢ Įpilkite valiklio į mažą permatomą stiklinę, jog 

susirinkusieji galėtų matyti ir pajausti kvapą. Leiskite 

žmonėms apžiūrėti stiklinę ir LDC butelį (paleiskite ratu).

¢ Galite trumpai ir veiksmingai pademonstruoti valiklį, 

užlašinę kelis lašus aliejaus ar margarino ant rankos. 

Papurkškite LDC. Nuplaukite ranką šaltu vandeniu, kurį 

po to supilkite į dubenį. Tada perpilkite vandenį į kitą 

dubenį. Pirmajame dubenyje neliks jokių riebalų žymių. 

Naudojant LDC, vanduo tampa „šlapesnis“, valiklis 

greičiau ir giliau prasiskverbia į riebalus ar purvą.

¢ Paimkite gabaliuką rudo vyniojamojo popieriaus ir 

padalinkite jį į dvi lygias dalis. Susukite popierių į du 

rutuliuko formos gniužulus ir vieną iš jų įdėkite į stiklinę 

su vandeniu. Kitą rutuliuką įdėkite į stiklinę, kurioje 

vanduo sumaišytas su LDC (1:5). Popieriaus rutuliukas 

LDC mišinio stiklinėje tuoj pat nuskęs, kadangi LDC 

valiklis akimirksniu prasiskverbia į popierių. 

¢ Jei sumaišysime 1 dalį LDC su 5 dalimis vandens, 

gausime 6 litrus valiklio.

¢ Plovimui rankomis: nailono, viskozės, medvilnės, 

poliesterio ir kitų sintetinių audinių skalbimui, pvz., likros 

ir latekso (dėmesio: negalima skalbti šilko!), įpilkite į 

vandenį 1 dangtelį LDC. Išmaišykite, jog susidarytų 

putos. Pamerkite drabužį. Švelniai išskalbkite. Išgręžkite 

vandenį.

¢ Įprastam valymui: plytelių, vamzdžių ar kitų vonios 

kambario paviršių valymui, naudokite LDC mišinį 1:5. 
 
Ypatingos savybės:

¢ Ekonomiškas – koncentruotas, nedidelio kiekio užtenka   

 ilgam.

¢ Lengvai nuplaunamas – nepalieka jokių žymių ant indų ar  

 drabužių.

¢ Lengvai putojantis – veiksmingai naikina riebalus, ypač tinka  

 indams, stiklui, puodams ir keptuvėms plauti. Puikiai tinka  

 švelniems audiniams – jie tampa minkšti ir gaiviai kvepia.

¢ Subalansuotas pH – pH neutralus.

¢ Universalus – veiksmingas karštame, šaltame,    

 minkštame, kietame ar netgi sūriame vandenyje.


