
Rychlé odstranění zápachu a skvrn od kočky ( kocoura) 
 
Enzymatický čistič Capsüll Neutralizor vám pomůže velmi rychle natrvalo 
odstranit  zápach po kočičí moči nebo značkování.  
V Čisté pohodě si vyberte velikost balení podle velikosti zvířete. Enzymatický čistič 
rozkládá páchnoucí organické zbytky působením specializovaných bakteriálních 
kmenů. Ty se aktivují kontaktem s kočičí močí nebo pozůstatku exkrementu a skončí 
po jejich "sežrání". Neobsahuje čistidla, detergenty ani fosfáty.  
Čistidla většinou organické zbytky pouze zastřou parfémem, ale kočky se na místo 
stále vrací. Enzymatický čistič odstraní i nejmenší částečky bílkovin, takže kočka na 
místě nic necítí a nevrací se tam. 
 

Postup odstranění skvrny: 
 

Nové skvrny 

Nejdřív je nutné najít místo činu. Pokud je moč již suchá, použijte UV lampu nebo se 
musíte spolehnout na vlastní nos.  
Když najdete zdroj zápachu, tak : 

1. Odškrábněte zaschlé zbytky  
2. Protřepejte lahvičku Capsüll Neutralizoru a vyzkoušejte ho kvůli reakci na 

barvu na nějakém skrytém místě. 
3. Nastříkejte ho na celou skvrnu, u koberce a tkanin také kolem skvrny. 
4. Nechte ho několik minut působit (aspoň 10 minut).  
5. Pokud na podlaze nebo koberci zůstala kapalin, tak ji odsajte papírovým 

ubrouskem nebo hadrem, který nebarví. 
6. Nechte úplně uschnout 

 

Na staré skvrny rovněž nastříkejte Capsüll Neutralizor, přikryjte je igelitem 

nebo folií a nechte působit několik hodin. Folie brání rychlému vyschnutí a dá čas 
bakteriím, aby mohly ostranit i staré zbytky moči. Pak je odkryjte a nechte uschnout. 
 
Pokud je to potřeba, tak nakonec vyperte vodou. Nejrychleji to vyřídíte vodním 
vysavačem HYLA - prostě flek naředíte teplou vodou a opakovaně vysajete. Na 
případné dočištění použijte obyčejné mýdlo - namydlíte a opět spláchnete vodou. 
Koberec nebo sedačka zůstanou stálobarevné. 
 

Na místě je loužička nebo hromádka 
Postup je stejný, jen tekutinu nejdřív odsajte papírovou utěrkou, hromádku v ní 
odnesete.  
Varování : Nikdy Capsüll Neutralizor nestříkejte přímo na člověka nebo zvíře 
Kde všude můžete Capsüll Neutralizor využít: 

 Použití :  Sprej 
 Vlhčený 
ubrousek 

 Zahrada ☺   

 WC ☺ ☺ 

 Rostliny ☺ ☺ 

 Zdi ☺ ☺ 
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 Matrace ☺ ☺ 

 Podlahy ☺ ☺ 

 koberce ☺ ☺ 

 Nábytek ☺ ☺ 

 Vnitřek auta ☺ ☺ 

Vnějšek auta ☺ ☺ 

Letadlo   ☺ 

Textilie ☺   

 

Složení Capsüll Neutralizor 
Agua-Bacterial Blend-Undeceth-5-Sodium Lauroyl Sarcosinate-Deceth-Phosphate-
PPG-2 Methyl Ether-Tetrasodium Edta-Odor, Counteractant-Fragrance 
 


