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Περιγραφή
Συμπυκνωμένο καθαριστικό χώρων υγιεινής καθημερινής χρήσης, κατάλληλο για 
όλες τις ανθεκτικές στο νερό, σκληρές επιφάνειες.

Βασικές ιδιότητες / χαρακτηριστικά
• Αποτελεσματικό καθαριστικό
• Οικονομικό στη χρήση
• Με άρωμα φρεσκάδας

Πλεονεκτήματα
• Η τακτική χρήση αποτρέπει τη δημιουργία αποθέσεων ασβεστίου και το 

σχηματισμό σαπώνων ασβεστίου
• Πολύ αποτελεσματικό για την απομάκρυνση των συνήθων ρύπων των χώρων 

υγιεινής, π.χ. υπολείμματα από καλλυντικά και σαπούνια
• Καθαρίζει τέλεια πλακάκια, μπανιέρες, νιπτήρες, βρύσες
• Γυαλίζει χωρίς τρίψιμο
• Αφήνει ευχάριστο άρωμα που διαρκεί

Οδηγίες χρήσης
Δοσολογία: 
Καθημερινή χρήση:  100 ml ανά 5 L νερού (2%/1:50). Αυξήστε τη 
 συγκέντρωση έως και 10% (1:10) για ισχυρούς ρύπους.
Αρχικός καθαρισμός:  Χρησιμοποιήστε το προϊόν αδιάλυτο. Καθαρισμός με  
 ψεκασμό: 50 ml σε δοχείο ψεκασμού με 500 ml νερού 
 (10%), ανάλογα με το επίπεδο των ρύπων
Εφαρμογή:
Μέθοδος με ψεκασμό: Προσθέστε τη δόση του προϊόντος σε γεμάτο νερό δοχείο 
ψεκασμού, ψεκάστε το διάλυμα σε πανί/βρεγμένο σφουγγάρι ή απí ευθείας στην 
επιφάνεια και σκουπίστε.
Μέθοδος με κουβά: Προσθέστε τη δόση του προϊόντος στο γεμάτο κουβά, βρέξτε 
ένα πανί/σφουγγάρι ή σφουγγαρίστρα και απομακρύνετε το βρώμικο διάλυμα.
Αρχικός καθαρισμός: Για αρχικό καθαρισμό ή πολύ βρώμικες επιφάνειες απλώστε 
το προϊόν, αφήστε το να δράσει και ξεβγάλτε με καθαρό νερό.
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Τεχνικές πληροφορίες
Εμφάνιση:   Διαυγές, μπλε υγρό 
Σχετική πυκνότητα (20°C):   1.05 
Τιμή pH αδιάλυτου προϊόντος:  12.2 + 0.5
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές 
του προϊόντος.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
Ασφαλής χειρισμός:
Ξεπλύνετε και σκουπίστε τα χέρια μετά τη χρήση. Συνιστάται η χρήση γαντιών κατά το χειρισμό του πυκνού προϊόντος.
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και την αποθήκευση του προϊόντος, δίνονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.
Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Πληροφορίες Αποθήκευσης:
Να φυλάσσεται 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. Γ.Χ.Κ.:   9431/0/2005

Διαθέσιμες συσκευασίες
Κωδικός   Μέγεθος συσκευασίας 
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