
КАКВО ОЗНАЧАВА ИМЕТО Jig-A-Loo 
 
Името „Jig-A-Loo” може да бъде открито през годините до 1958, когато откривателят на продукта накрая открива правилната формула и 
възкликва „Ti-gi-dou!”  
Често срещан Канадски израз, който се използва, когато някой намери решението на даден проблем. „Тi-gi-dou” може да бъде свободно 
преведено като „Готово!” Понякога също се използва като поздрав в края на телефонни разговори.  
 
ПЪРВАТА В СВЕТА ХИДРОФОБНА СМАЗКА 
 
Jig-A-Loo е революционно нов продукт  със силата на хидрофобна смазка. 
За разлика от другите смазки, Jig-A-Loo не съдържа масло, грес, парафин или детергент, така че не оставя петна и не мирише. Jig-A-Loo 
спира скърцането, не замърсява повърхностите, предпазва от ръжда и е изключително хидрофобен.  
С хиляди предназначения за дома, градината, вилата и други, Jig-A-Loo представлява решението за всичко в един флакон. 
 
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 
 
Къде мога да използвам Jig-A-Loo? 

Jig-A-Loo е безопасен продукт за дърво, стъкло, метал, кожа, плат и повечето пластмаси. Може да се използва почти навсякъде – вкъщи, 
в автомобила, в работилницата, при оборудването за спорт и почивка,при морската екипировка и на много други места. 
Използва се при прозорци, врати, машинни части, спортно оборудване, ключалки и панти, инструменти и всички подвижни части. 
 
Кога трябва да използвам Jig-A-Loo? 

Постоянно! Jig-A-Loo е единственото нещо, което Ви е необходимо, за да предотвратите скърцането на пантите на вратите, за да се 
придвижват по-добре прозорците ви, за да предпазите инструментите си от ръжда и да импрегнирате обувките и ботушите си. 
 
Защо трябва да използвам Jig-A-Loo? 

Jig-A-Loo е уникална, невидима смазка. Тя сработва веднага, чиста е и не тече, не оставя петна. Тя е цялостно решение във един флакон! 
 
Може ли да използвам Jig-A-Loo на дрехи? 

Да, Jig-A-Loo не оставя петна. Ципът на белите ви дънки или на роклята на съпругата ви не се откопчава? А якето на детето ви? Или друга 
дреха? Просто напръскайте с Jig-A-Loo за бързи и чисти резултати. 
 
Безопасно ли е Jig-A-Loo при употреба с пластмаси? 

Поради някои от съставките в нашия продукт, някои пластмаси може да имат отрицателна реакция към Jig-A-Loo. Моля проверете, като 
тествате малка зона на повърхността, преди да напръскате целия предмет. 
 
Колко често да използвам Jig-A-Loo? 

Например, при  използване върху гумените уплътнения на вратите на автомобила, за да предотвратите замръзването, за най-добри 
резултати, приложете Jig-A-Loo три пъти, като позволите да попие за 30 минути след всяко приложение. Попийте излишната течност. 
 
Къде мога да закупя Jig-A-Loo? 
Jig-A-Loo може да бъде открит в много автомобилни магазини, железарии и бензиностанции.  
 
Може ли да използвам Jig-A-Loo в къщи? 

Да. Jig-A-Loo смазва врати, прозорци, врати на беседки, врати на душ кабини, врати на мокри помещения, шкафове, ключалки, корнизи, 
вентилатори, щори, люлеещи се столове, ципове, механизми на дивани, въжета за простори и много други. 
Jig-A-Loo също така е отлична хидрофобна съставка за вашите обувки, ботуши, велурени и кожени якета, анораци, зимни якета и други 
дрехи. 
 
Може ли да използвам Jig-A-Loo в автомобила? 

Да. Напръскайте с Jig-A-Loo уплътненията на вратите, ключалките, дюзите на чистачките на предното стъкло, за да предотвратите 
замръзването им или напръскайте тасовете, за да предотвратите натрупването на прах.  
Работи и при скърцане на корита и врати на купето и смазва релсите за корекция на седалките, крикове, втулки на лостове за окачване и 
ръчки за вдигане и сваляне на стъкла. Може да го използвате дори за предотвратяване на ръждясването на чистачки на предни стъкла, 
назъбени гайки, винтове, дроселни клапани, сферични шарнири и много други. 
 
Има ли още примери за приложението на Jig-A-Loo? 

Разбира се.  
В гаража и работилницата, Jig-A-Loo ще предотврати износването на триона, ръчния трион ще се движи по-леко, инструментите няма 
да ръждясват и упоритите винтове и болтове ще бъдат смазани, както и пантите на кутията с инструменти и релсите за мокро рязане на 
плочки.  
Jig-A-Loo ще предотврати повредите по външните тръби, предизвикани от замръзване и ще защити мебелите около басейна, косачките 
и моторните резачки по време на съхранението им през зимата. Използва се  за смазване колелата и частите на машината за почистване 
на сняг и косачката, да предотвратява натрупването на смола по уредите,  ножиците за подрязване и много други. 
Jig-A-Loo е перфектна и за вашето оборудване за спорт и почивка. Използва се за смазването на чанти за голф, палатки, спортни якета, 
дъждобрани, анораци и макари за въдици. Използва се на закопчалки на каски, швейцарски ножчета, обтегачи за ски и сноуборд, 
ключалки на калъфи на музикални инструменти, панти и колела на маси за игра и затворени лагери на ролери и скейтбордове.  
Jig-A-Loo защитава и кутии с принадлежности, заглушава скърцащи гребла на лодки, помага на отблъскването на вода от дрехи, 
палатки, обувки и ботуши и много други. 
 

Какво да правя, ако се нуждая от първа помощ? 
При поглъщане. Веднага се обадете на лекар. НЕ предизвиквайте провръщане, без инструктаж от медицински персонал. 
 
Ако бъде пръснато в очите. Веднага изплакнете зоната обилно с вода, свалете контактните лещи и дръжте очите си отворени, докато 
продължавате да плакнете очите за около 15 минути. 
 
Ако бъде пръснато върху кожата. Изплакнете добре зоната с вода. 
 
Ако бъде вдишано. Веднага излезте на свеж въздух.  
 
ВНИМАНИЕ 
Някои пластмасови и боядисани повърхности могат да реагират. Моля, напревете предварителен опит върху скрита част от повърхността, 
преди цялостно нанасяне. 
 
 

 
JIG-A-LOO КАРА СВЕТА ДА СЕ ДВИЖИ ПО-ГЛАДКО 
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JIG-A-LOO побеждава триенето 
 
От вратите на автомобила, до чекмеджета на скрина, Jig-A-Loo раздвижва всички неща, които заяждат. 
 
Вкъщи 
Поддържа гладкото движение на врати, прозорци, чекмеджета, шкафове, въжета за простиране, корнизи, щори, столове, люлеещи се 
столове, люлки, ципове, вентилатори и механизми на дивани. 
 
В гаража или работилницата 
Jig-A-Loo смазва колелата на ръчната количка, водачите на вратата на гаража, частите и колелата на машината за почистване на сняг и 
косачката, ролките на лентите и трионите. С него се осъществява смазването и предпазването от корозия на всички инструменти. 
 
В колата 
Jig-A-Loo смазва врати, панти на покрив и багажник, капачки на вентили на гумите, ключалки на врати и контакт за запалване, ръчки 
за прозорци, ремаркета на ванове, крикове, хидравлични повдигачи на ремарке и втулки на рамо на окачване.  
 
Оборудване за спорт и почивка  
Макари за въдици, плъзгащи релси на прозорци на лодки, колела и вериги на велосипед, обтегачи за ски и сноуборд, закопчалки на 
каски, швейцарски ножчета, удължителни прътове за почистване на басейни, ключалки на калъфи на музикални инструменти и 
циповете върху всичко (чанти за голф, спални чували, палатки, анораци) ще се движат, третирани с Jig-A-Loo без проблем. 

 
JIG-A-LOO oтблъсква водатa - импрегнира 
 
Напръсканите неща с  Jig-A-Loo са  винаги  сухи.  
 
Вкъщи 
Напръскайте ботушите, обувките, шапките, балтоните и якета, Jig-A-Loo ги импрегнира. 
 
Оборудване за спорт и почивка  
Jig-A-Loo импрегнира  палатки, раници, обувки за голф, спортни якета, ски екипи, брезентови навеси и др.  

 
JIG-A-LOO се бори с ръждата и леда 
 
Jig-A-Loo предпазва гайки, болтове, ключалки на автомобила и много други от влиянието на средата. 
 
Вкъщи 
Jig-A-Loo предпазва от окисление рамките на алуминиевата  дограма и ръждата по водопроводните материали.  
 
В гаража и работилницата 
Jig-A-Loo предпазва инструментите , косачките и моторните резачки, външни тръби, фонтана в градината, орнаменти на басейна и 
мебелите около басейна от корозия и замръзване.  
 
Във вашия автомобил 
Използвайте Jig-A-Loo, за да предпазите вратите, ключалките и дюзата на чистачките от замръзване. Също така за предпазване на 
чистачките, назъбените гайки, винтовете, дроселни клапани и сферични шарнири от ръжда.  
 
Оборудване за спорт и почивка  
Jig-A-Loo предпазва ролерите и стиковете за голф от ръжда.  

 
JIG-A-LOO спира скърцането 
 
Jig-A-Loo заглушава шумното въже за простиране, премахва скърцането на вратата на автомобила и всяко друго скърцане изчезва с 
едно напръскване.  
 
Вкъщи 
Jig-A-Loo прави безшумни ключалките на вратите, леглото, завесата в банята и въжето за простиране.  
 
В гаража и работилницата 
Заглушава скрипеца на вратата на гаража, помощните колелета, компресорните помпи и други.  
 
В автомобила 
Jig-A-Loo спира скърцането на шините на седалките на колата, вратите на колата, колелата.  
 
Оборудване за спорт и почивка  
Jig-A-Loo спира скърцането на колелата на велосипеда или скейтборда, шумните ски обувки и други.  
 

 
JIG-A-LOO не мирише 
 
Jig-A-Loo няма петролни дестилати, масла или детергенти, добавени към Jig-A-Loo. Поради тази причина Jig-A-Loo няма остър мирис.  
 

 
JIG-A-LOO не оставя петна 
 
За разлика от другите смазки, Jig-A-Loo не съдържа грес. Няма да остави петна и пръска без да тече.  
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