
   

 

 

 

X-Foam Notkunar möguleikar fyrir bifreiðar:  

- má nota á allt innvols bifreiða.  

- það hreinsar bletti, eyðir lykt og fjarlægir óhreinindi. 

- efnið bæði þrífur og sótthreinsar  

- er lífrænt og skemmir því ekki áklæði eða innréttingar  

- það þarf ekki afl til þess að nota X-Foam. Við mælum með að strjúka einungis yfir bletti til 

þess að vernda áklæði.  

- lífræn efni losa upp skítinn/bletti svo hægt er að strjúka þá hreinlega í burtu á meðan þyngdin í 

kemískum efnum ýtir skítnum neðar í teppaþræði/áklæði sem kemur svo aftur upp á yfirborðið 

svo úr verður vítahringur sökum efnahvarfa sem myndast þegar farið er að ganga aftur um eins 

og áður var gert.  

- sökum lífrænu eiginleikana og þeirrar staðreyndar að X-Foam fer vel með þá hluti sem er verið 

að þrífa að þá þarf stundum að spreyja oftar en einu sinni á erfiða bletti og slíkt. Þeir dofna vel 

við fyrstu notkun en fara svo alveg að lokum.  

- efnið skilur eftir góðan ilm en er þó fyrst og fremst lyktar eyðir. Það hylur ekki vonda lykt með 

góðri eins og flestir aðrir ilmgjafar heldur eyðir henni varanlega.  

 

Bílsæti: 

- efnið má fara á allar tegundir áklæða.  

- leyfa efninu að liggja aðeins á áklæðinu áður en það er þurrkað af. Ef um erfiða bletti er að 

ræða þá er betra að leyfa efninu að liggja lengur til að gefa því tíma til að leysa upp óhreinindin 

(2-3 mín) .  

- nota trefjaklút (hafa hann rakan en vel undinn) við að þurrka af sætunum.  

- fyrir djúphreinsi áhrif þá er hreinlega frábært að nota atvinnuryksugu (eða ryksugu sem þolir að 

sjúga í sig raka) til að „ryksuga yfir froðuna.  

 

Teppi:  

- X-Foma gólfin og ryksuga það upp með atvinnuryksugu gerir teppin eins og ný. Tekur alla lykt 

og bletti.  

 

Speglar og rúður: 

- svolítið vandmeðfarið en virkar betur en nokkur annar glerhreinsir.  

- betra er að nota fínni klúta í þetta en allt gengur  

- mikilvæga reglan hér er að „less is more“ þegar verið er að nota á rúður og spegla.  

 

 

 

 

  



   

 

Mælaborð: 

- spreyið X-Foam yfir allt saman og þurrkið af með venjulegum trefjaklút. Best er að þurrka yfir 

svæðið sem fyrst því hér þarf engan biðtíma.  

 

Gúmmímottur: 

- X-Foam yfir þær og þurrka það svo af með rökum klút og motturnar verða eins og nýjar. Ef 

mikið er af skít á mottunum þá má leyfa þessu að liggja aðeins á þeim en annars er óhætt að 

þurrka strax af þeim. 

 

Aukalega:  

- X-Mist Sanitizer á rúðuþurrkurnar gerir þær eins og nýjar.  

- X-Tab í djúphreinsigræjur. Setja töflu/r í vatnið í vélunum og djúphreinsa einungis með vatni 

og X-Tab 

 

 
 


