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Περιγραφή
Ισχυρό αφαιρετικό παρκετινών για την αποτελεσµατική αποµάκρυνση των 
στρωµάτων παρκετίνης και φιλµ προϊόντων συντήρησης από σκληρά δάπεδα, 
ανθεκτικά στα αλκάλια. Σε αντίθεση µε τα συνηθισµένα αφαιρετικά παρκετινών, 
η επαναστατική του σύνθεση καθιστά ικανή την αφαίρεση της παρκετίνης 
χωρίς να απαιτείται ξέβγαλµα, µειώνοντας έτσι το χρόνο που απαιτεί η διαδικασία 
µέχρι και 50%.

Βασικές ιδιότητες / χαρακτηριστικά
• Ισχυρά αλκαλικό
• Μεγάλη διαβροχοποιητική και γαλακτωματοποιητική ικανότητα
• Γρήγορη και εύκολη αποµάκρυνση της παρκετίνης χωρίς να απαιτείται ξέβγαλµα
• Όταν χρησιµοποιείται σε µεγάλες συγκεντρώσεις, δεν απαιτείται τρίψιµο

Πλεονεκτήματα
• Γρήγορη και αποτελεσµατική αφαίρεση της παρκετίνης και των προστατευτικών 

φιλµ από προϊόντα συντήρησης ανθεκτικών στα αλκάλια, σκληρών δαπέδων, 
όπως από PVC, βινύλιο, πέτρα κτλ.

• Ισχυρή διάλυση των µεγαλύτερων αποθέσεων καθώς και αποτελεσµατική 
αποµάκρυνση σκληρών ρύπων.

• Μείωση του χρόνου εφαρµογής µέχρι και 50% σε σχέση µε τα συµβατικά 
αφαιρετικά παρκετίνης.

• Σε υψηλές συγκεντρώσεις απλά χρησιµοποιήστε σφουγγαρίστρα και κουβά. 
Δεν απαιτείται η χρήση µηχανής.

Οδηγίες χρήσης
Δοσολογία :
Ελάχιστη:  1 L για 10 L διαλύµατος (10%/1:10). Αυξήστε τη 

συγκέντρωση µέχρι και 25% για δύσκολους ρύπους.

Εφαρµογή:
Δοσολογήστε το προϊόν σε κουβά/κάδο νερού, απλώστε οµοιόµορφα το διάλυµα 
και αφήστε το να δράσει για 5 λεπτά ώστε να έχει αρκετό χρόνο επαφής (µην 
αφήσετε το διάλυµα να στεγνώσει). Μετά τρίψτε το πάτωµα χρησιµοποιώντας 
µηχανή µονού δίσκου και κατάλληλη τσόχα και αποµακρύνετε το βρώµικο 
διάλυµα µε µια µηχανή απορρόφησης υγρών. Εφαρµόστε τη µέθοδο του νωπού 
σφουγγαρίσµατος για να αποµακρύνετε τα υπολείµµατα. Αφήστε το δάπεδο να 
στεγνώσει εντελώς πριν την επανάστρωση παρκετίνης. Όταν χρησιµοποιείτε το 
προϊόν σε υψηλή συγκέντρωση, δεν απαιτείται τρίψιµο.
Για δύσκολα προσβάσιµες περιοχές, χρησιµοποιήστε το προϊόν σε συγκέντρωση 
έως 25% µε σφουγγαρίστρα και κουβά. Αφήστε το να δράσει για 10 λεπτά 
και αποµακρύνετε το βρώµικο διάλυµα µε µηχανή απορρόφησης υγρών. Δεν 
απαιτείται τρίψιµο.
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Προσοχή:
Χρησιμοποιήστε µόνο κρύο νερό. Σε πορώδη και δοµηµένα δάπεδα, ξεπλύνετε 
επιµελώς. Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν σε δάπεδα ευαίσθητα στα αλκάλια όπως 
π.χ linoleum και ξύλινα πατώµατα. Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν σε δάπεδα 
ευαίσθητα σε διαλύτες όπως π.χ. η άσφαλτος. Σε περίπτωση πιτσιλίσµατος του 
διαλύµατος επάνω σε επιφάνειες ευαίσθητες στα αλκάλια (π.χ. ξύλινα περβάζια, 
βαµµένες/λουστραρισµένες επιφάνειες), αποµακρύνετε αµέσως το διάλυµα µε 
υγρό πανί. Ελέγξτε τη συµβατότητα του προϊόντος πριν τη χρήση σε µια µικρή 
αθέατη περιοχή.

Τεχνικές πληροφορίες
Εµφάνιση: Διαυγές υποκίτρινο υγρό
Σχετική πυκνότητα [20°C]: 1,04
pH-αδιάλυτου προϊόντος: 13,0 - 13,5
pH-στη χρήση: 12 +/- 0.5 σε 10% διάλυση
Χρόνος επαφής: 5 λεπτά
Τα παραπάνω δεδοµένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας 
και δεν πρέπει να λαµβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
Ασφαλής χειρισµός:
Πλήρεις οδηγίες για τον χειρισµό και την αποθήκευση του προϊόντος, δίνονται στο 
Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Μόνο για επαγγελµατική χρήση.

Πληροφορίες Αποθήκευσης:
Διατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς κλειστούς του περιέκτες µακριά από ακραίες 
θερµοκρασίες.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Τα τασιενεργά που χρησιµοποιούνται σε αυτό το προϊόν είναι βιοδιασπώµενα 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Οδηγιών της ΕΕ, 73/404/EEC and 73/405/EEC 
και των τροποποιήσεών τους.

Καταχωρήσεις
Αρ. Κατ. Γ.Χ.Κ.: 9163/1/2008
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