FAQ

gocleanwaterless

JAK MYJEMY PRZY POMOCY GOCLEAN CAR WASH?
Spryskaj, wytrzyj, poleruj - Czyszczenie samochodu nigdy nie było łatwiejsze. Z GOCLEAN WATERLESS
zatroszczysz się o swoje auto tak, jak na to zasługuje. 1. Spryskaj mytą powierzchnię lub ręcznik z microfibry.
2. Wytrzyj powierzchnię microfibrą. 3. Użyj drugiej microfibry do polerowania.

CZY GOCLEAN BĘDZIE RYSOWAŁ MÓJ SAMOCHÓD ?
Nie - goclean nie powoduje zarysowań na czyszczonej powierzchni, ponieważ zawiera roślinne środki
powierzchniowo czynne (działające jak detergenty i smary ) a także specjalne polimery które emulgują
cząsteczki brudu podczas rozprowadzania na powierzchni samochodu tak, że brud nie uszkadza powłoki
lakieru. Wosk polimerowy pozostawia warstwę ochronną na wyczyszczonej powierzchni, zabezpiecza ją
przed osadzaniem brudu i zarysowaniami. Ponadto chroni przed wżerami z zacieków wodnych i
promieniowaniem UV.

KIEDY POWIERZCHNIA JEST ZBYT BRUDNA ABY UŻYĆ GOCLEAN ?
Bądź świadomy jaką powierzchnię czyścisz. Jeśli uważasz, że powierzchnia jest zbyt brudna, mocno
zapiaszczona lub pokryta grubą warstwą błota ... NIE UŻYWAJ środka na tej powierzchni.
Zbyt mocno zabrudzone powierzchnie należy najpierw spłukać wodą, aby usunąć piasek, żwir i błoto.

ILE CZASU ZAJMIE MI UMYCIE SAMOCHODU ?
W zależności od zabrudzenia umyjesz samochód w czasie od 10-20 minut. Z każdym kolejnym użyciem
GOCLEAN mycie będzie łatwiejsze.

JAK GOCLEAN WPŁYWA NA LAKIER SAMOCHODU?
Woski polimerowe i smary w goclean nie tylko woskują i polerują samochodu, ale również chronią
powierzchnię, zostawiając wyraźną warstwę ochroną. Goclean zapobiega szybkiemu osadzaniu się brudu,
chroni przed zarysowaniami i szkodliwymi promieni UV. Im częściej używasz Goclean, w tym większym
stopniu chronisz swój samochód. Jedna butelka goclean może starczyć nawet na 10 myć ( zależy od
wielkości zabrudzenia ), oszczędzając przy tym prawie 5000 litrów wody.

CZY GOCLEAN USUNIE POPRZEDNIE WARSTWY OCHRONNE Z MOJEGO SAMOCHODU ?
Goclean pozostawia hydrofobową warstwę wosku polimerowego na samochodzie, a ponieważ nie jest
oparty na chemicznych detergentach nie usuwa poprzednio zastosowanego wosku. Przy typowym zastosowaniu goclean może chronić twój samochód przez 2-3 tygodnie. Goclean może być używany na suchym lub
mokrym samochodzie, na słońcu lub w cieniu, ale stosowany w cieniu daje najlepsze wyniki.

gocleanwaterless
CZY GOCLEAN WATERLESS USUWA OWADY ?
Przy zwiększonym wysiłku, na niewielkiej powierzchni goclean waterless może usuwać owady i soki
roślinne, ponieważ biodegradowalne rozpuszczalniki w naszych produktach serii MULTI-PURPOSE są specjalnie zaprojektowane do tego celu.

DLACZEGO POWINNIŚMY UŻYWAĆ RĘCZNIKÓW Z MICROFIBRY ?
Nasze ręczniki z microfibry spełniają najwyższe standardy wydajności i jakości. Ręczniki z mikrofibry są
wyjątkowo trwałe i nie strzępią się. Użyj ręcznika z mikrofibry do mycia, usuwania smug i polerowania.
Nasze ręczniki są 9-krotnie bardziej chłonne niż tradycyjne bawełniane ręczniki. Zabrudzoną microfibrę
można wyprać ręcznie lub w pralce w temp. do 60 °C i używać wielokrotnie.

DLACZEGO DOSTAJEMY TAK DUŻO JUŻ PRZY PIERWSZYM UŻYCIU GOCLEAN ?
Ponieważ od razu myje i zabezpiecza czyszczoną powierzchnię bez potrzeby stosowania wstępnych
czynności przygotowawczych. Nie musisz najpierw umyć i wysuszyć powierzchni jak w przypadku stosowania tradycyjnych powłok woskujących.

JAKIE SĄ AKTYWNE SKŁADNIKI PRODUKTU ?
GOCLEAN CAR WASH zawiera naturalne i organiczne mydła, środki powierzchniowo czynne i środki
smarujące oraz specjalne polimery polerujące rozpuszczalne w wodzie. GOCLEAN CAR WASH ulega naturalnej biodegradacji i jest zgodny z VOC.

JAK GOCLEAN REAGUJE Z DESZCZEM ?
Dzięki goclean krople wody łatwiej spływają z powierzchni Twojego samochodu, ponieważ wraz z użyciem
goclean nakłada warstwę hydrofobowego polimeru. Dzięki temu doskonale nadaje się do usuwania brzydkich zacieków i plam wodnych powstałych po deszczu.

CZY MOGĘ UŻYWAĆ GOCLEAN W ZIMIE ?
Tak, jeśli przechowujemy i stosujemy goclean w temperaturze powyżej 0 °C, np. używając go w garażu.
Po nałożeniu produktu na czyszczoną powierzchnię temperatura zewnętrzna nie wpływa na jego
właściwości.

JAKIE SĄ ZALETY REGULARNEGO STOSOWANIA GOCLEAN ?
Za każdym razem kiedy go używasz, goclean usuwa zanieczyszczenia z lakieru i pozostawia ochronne
polimery na powierzchni samochodu, dlatego wraz z każdym kolejnym myciem, używasz mniej produktu do
jego wyczyszczenia.
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ILE KOSZTUJE MYCIE AUTA W DOMU ?
Zapewne nikt konkretnie tego nie policzy. Zazwyczaj nie bierzemy pod uwagę ilości zużytej wody ( nawet do
500 litrów podczas jednego mycia ). Zakup tak popularnej myjki ciśnieniowej to też spory wydatek, który
musi się kiedyś zwrócić. Dodajmy prąd, szampon, płyn do mycia szyb, środek do czyszczenia wnętrza,
ścierki, gąbki, i inne tego typu akcesoria. Jeszcze tylko woskowanie oraz.....nasz cenny czas. Ile wyszło ?
GOCLEAN CAR WASH - to pewność poniesionych kosztów, zaoszczędzony czas i dbałość o środowisko

ILE RAZY UMYJĘ SAMOCHÓD Z JEDNEJ BUTELKI GOCLEAN CAR WASH ?
Używając tylko jednej butelki goclean zapewnisz sobie 10 myć swojego samochodu-w przypadku małego
lub średniej wielkości samochodu lub 5 myć auta typu SUV. Pierwsze mycie zużywa więcej produktu, przy
każdym następnym, dzięki powstałej warstwie ochronnej, zużywasz mniej.

JAK BARDZO EKOLOGICZNY JEST GOCLEAN ?
Goclean ulega całkowitej biodegradacji i jest zgodny z VOC. Formuła produktu oparta jest na związkach
pochodzenia roślinnego w pełni pozyskiwanych na terenie Ameryki Północnej. Nasze etykiety wykonane są
z tworzyw sztucznych do recyklingu i biodegradacji, a nasze butelki tylko w 20% z PCR. Ponadto,
wykonaliśmy butelki o optymalnej objętości, aby ograniczyć emisje dwutlenku węgla podczas transporu
naszego produkt do odbiorców.

NA CZYM POLEGA PROBLEM ŚCIEKÓW ?
Ścieki powstałe podczas mycia naszych samochodów zazwyczaj trafiają bezpośrednio do naszej kanalizacji
deszczowej, co oznacza, że wszelkie toksyny / substancje chemiczne stosowane w myjni samochodowej
wprowadzane są do strumieni, rzek i jezior. Goclean zmniejsza to ryzyko na dwa sposoby. Po pierwsze,
produkt jest nietoksyczny i nie wpływa na środowisko. Po drugie, wszystkie zanieczyszczenia które
usuwamy z samochodu wraz z goclean (m.in. pył hamulcowy) są wchłaniane przez ręczniki z mikrofibry,
które powinny być myte w pralni. Woda używana do prania odprowadzana jest do naszych systemów kanalizacyjnych i trafia do oczyszczalni, które zatrzymują substancje chemiczne przed wejściem do naszego
ekosystemu.

