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Περιγραφή Προϊόντος
Καθαριστικό γενικής χρήσης με βάση αλκοόλη για τον καθαρισμό όλων των 
ανθεκτικών στο νερό σκληρών επιφανειών, χωρίς να αφήνει ίχνη.

Βασικές Ιδιότητες / χαρακτηριστικά
• Ουδέτερο ph στη χρήση
• Άρωμα φρεσκάδας, με ενσωματωμένη Τεχνολογία  

Εξουδετέρωσης Οσμών (Ο.Ν.Τ.)
• Δρα γρήγορα, στεγνώνει αμέσως
• Με βάση αποτελεσματικό συνδυασμό αλκοόλης κα 

επιφανειοδραστικών ουσιών

Πλεονεκτήματα
• Ασφαλές για χρήση στις περισσότερες ανθεκτικές στο νερό σκληρές επιφάνειες
• Αφήνει ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας
• Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει ίχνη
• Είναι πολύ οικονομικό χάρη στην εξαιρετική καθαριστική του ικανότητα σε  

χαμηλές δοσολογίες
• Κατάλληλο για χρήση με σφουγγάρισμα

Οδηγίες Χρήσης
Δοσολογία: 
Ελάχιστη δοσολογία:  50 ml για διάλυμα 10l (0.5% / 1:200) 
 (αυξήστε τη συγκέντρωση για δύσκολους ρύπους)
Καθαρισμός με ψεκασμό:  40 ml ανά 500 ml νερό (8%).

Εφαρμογή:
Επιφάνειες: 
Μέθοδος ψεκασμού: Προσθέστε τη δόση του προϊόντος απ’ ευθείας σε φιάλη 
ψεκασμού γεμάτη με νερό, ψεκάστε το διάλυμα σε υγρό πανί και σκουπίστε. 
Ξεβγάζετε ή αντικαθιστάτε το πανί τακτικά. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο σφουγγάρι 
για να απομακρύνετε επίμονους λεκέδες.
Μέθοδος κουβά: Προσθέστε τη δόση του προϊόντος σε κουβά γεμάτο με νερό, 
εφαρμόστε το διάλυμα με πανί/σφουγγάρι και καθαρίστε την επιφάνεια. 
Χρησιμοποιήστε κατάλληλο σφουγγάρι για να απομακρύνετε επίμονους λεκέδες.

Δάπεδα:
Χειρωνακτικά: Προσθέστε τη δόση του προϊόντος σε κουβά γεμάτο με νερό, 
εφαρμόστε το διάλυμα με σφουγγαρίστρα και απομακρύνετε το βρώμικο διάλυμα..

Προσοχή:
Μην το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες/υλικά ευαίσθητα στο νερό (π.χ. μη 
παρκεταρισμένο ξύλο ή φελλό). Ελέγξτε την επιδεκτικότητα πλυσίματος και τη 
συμβατότητα με το υλικό σε μια μικρή, αθέατη περιοχή πριν από τη χρήση.
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Τεχνικές Πληροφορίες
Εμφάνιση:   διαυγές, μπλε υγρό 
Σχετική πυκνότητα [20°C]:   0.99 
pH πυκνού:   7.0 + 0.5 
pH διαλύματος εφαρμογής:   7.0 + 0.5 % (σε συγκέντρωση εφαρμογής 0.5 %)
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να λαμβάνονται  
ως προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
Ασφαλής χειρισμός: 
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του.
Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Πληροφορίες αποθήκευσης: 
Αποθηκεύετε το προϊόν στους αρχικούς κλειστούς περιέκτες, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.

Περιβαλλοντικές Πληροφορίες
Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριμένο παρασκεύασμα συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας τα οποία 
ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) Ν0 648/2004 για απορρυπαντικά. Τα δεδομένα που υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή βρίσκονται στη 
διάθεση των αρμόδιων αρχών των Κρατών Μελών και θα παρέχονται σε αυτές κατόπιν άμεσου αιτήματός τους ή κατόπιν αιτήματος 
στον κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

Καταχωρήσεις:
Αρ.κατ.ΓΧΚ:   14260/0/2010

Διαθέσιμες συσκευασίες
Κωδικός   Μέγεθος 
7518260   2 x 5 L 
7518259   6 x 1 L
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