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Mini citroensteenset 
 
Je bent in het bezit van een “mini citroensteenset” bestaande uit een groene mini 
duopad, blauwe mini duopad en een kleine citroensteen. Ideaal voor kookplaten van 
glaskeramiek en roestvrijstaal. Al het rvs maar denk ook aan de oven.  

De uitstekende kwaliteit van de JEMAKO producten bewijst zichzelf door een snelle en 
grondige reiniging waarbij een minimale inspanning geleverd hoeft te worden. Ook vindt u 
de kwaliteit terug in de lange levensduur.  

Ik ben ervan overtuigd dat je net zo enthousiast zult worden als alle andere JEMAKO 
gebruikers. 

Hierin vindt je een korte beschrijving hoe en waar deze producten toe te passen zijn. 

Belangrijke aanwijzingen: 
 
Alle JEMAKO producten: - zijn tot 60 graden wasbaar in de machine, 
- wassen zonder wasverzachter (ook geen fijnwasmiddel gebruiken!), 
- de droogdoek in de waszak wassen, dit om aanhechten van ander was goed te 
voorkomen*, 
- nooit strijken; hierdoor neemt de werking van de vezel af, 
 
Mini duopad groen: 
De groene vezel is vochtig tot nat te gebruiken voor het reinigen van alle afwasbare en 
sterk vervuilde oppervlakken van o.a. de gehele keuken, tegels, keukenkasten, 
aanrechtblad, fornuis en alle andere oppervlakken. Door zijn hoge pool haalt hij bij iedere 
keuken reiniging met gemak al het vuil en vet van uw tegels, voegen, fornuis, 
keukendeuren, spoelbak in combinatie met de Powerreiniger. Maar ook uw RVS wordt 
weer glanzend schoon samen met de Citroensteen. 
 
Mini duopad blauw: 
De groene vezel is vochtig tot nat te gebruiken voor slijtvaste of ruwe oppervlakken.  
Hij lost hardnekkig vuil en verkorstingen op. Denk aan braad- en kookpannen met anti-
aanbaklaag, grillroosters en bakovens. (ook ideaal als groentenborstel) 
 
Citroensteen: 
De Citroensteen is getest en geschikt voor Ceran® van Schott AG, de meest 
toonaangevende producent van keramische kookplaten. 
Citroensteen reinigt grondig , eenvoudig en snel vervuilde chromen en roestvrijstalen 
oppervlakken. 
Bijv. RVS, kookplaat, pannen, spoelbak en kookplaat. 
Verwijder eerst het overtollige vuil met de groene reinigingshandschoen en de 
Powerreiniger. 
Daarna de vochtige groene reinigingshandschoen of kleine duopad groen of blauw over de 
citroensteen wrijven totdat er schuim ontstaat en vervolgens het oppervlak behandelen. Na 
de reiniging met koud water goed naspoelen. Na gebruik van de pot deze kort open laten 
staan, zodat het vocht uit de steen kan trekken om brokken te voorkomen. Op onbekende 
oppervlakken eerst even op een onopvallende plaats uitproberen en op bestendigheid 
testen. 
 
Voor vragen bel mij gerust! 


