
W3b
Περιγραφή
Ισχυρό αφαιρετικό αλάτων για καθημερινή και περιοδική χρήση, για ανθεκτικές σε 
οξέα σκληρές επιφάνειες.

Βασικές ιδιότητες / χαρακτηριστικά
 • Ισχυρής χρήσης όξινο προϊόν, µε βάση το φωσφορικό οξύ
 • Γρήγορο και αποτελεσµατικό καθάρισµα
 • Περιέχει αντιδιαβρωτικό παράγοντα
 • Με πατενταρισμένη Τεχνολογία Εξουδετέρωσης Οσμών (Ο.Ν.Τ.)

Πλεονεκτήµατα
 • Ισχυρές αφαλατικές ιδιότητες. Αποµακρύνει γρήγορα ακόµα και τις επίµονες 

αποθέσεις ασβεστίου
 • Τέλεια σχεδιασµένο για την αποτελεσµατική αποµάκρυνση των αλάτων από τα 

δάπεδα, τους τοίχους και άλλες επιφάνειες του µπάνιου
 • Φιλικό για τις επιφάνειες που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί
 • Αφήνει ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας

Οδηγίες χρήσης

Δοσολογία:
Για µικρές-µέτριες αποθέσεις:   100ml-1 L για 10l διαλύµατος 

(1-10% / 1:100-1:10).
Για επίµονες αποθέσεις ασβεστίου: Αυξήστε τη δοσολογία έως και σε 20%

Εφαρµογή:
Προσθέστε το προϊόν σε ένα δοχείο γεµάτο µε νερό. Ρίξτε το διάλυµα πάνω 
στην επιφάνεια, µετά αφήστε το να δράσει για λίγο και τρίψτε την επιφάνεια. 
Ξεπλύνετε καλά µε νερό και σκουπίστε για να στεγνώσει. Στα σηµεία που 
εµφανίζουν επίµονες αποθέσεις χρησιµοποιήστε κατάλληλο σφουγγάρι.

Προσοχή:
Μην αναµιγνύετε το διάλυµα µε προϊόντα που περιέχουν χλώριο. Μην το 
χρησιµοποιείτε σε επιφάνειες ευαίσθητες στα οξέα, π.χ. µάρµαρο, µωσαϊκό, 
τραβερτίνη και άλλες ασβεστούχες επιφάνειες. Ελέγξτε την αντοχή στα οξέα 
πριν από τη χρήση. Πριν την αποµάκρυνση των αποθέσεων βρέξτε τις επιφάνειες 
µε νερό. Αποµακρύνετε αµέσως τα στίγµατα του διαλύµατος από τις επιφάνειες 
που είναι ευαίσθητες στα οξέα και ξεπλύνετέ τις καλά.
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Τεχνικές πληροφορίες
Εµφάνιση: Διαυγές, κόκκινο υγρό
Σχετική πυκνότητα (20°C): 1.11
pH-αδιάλυτου προϊόντος: 0.45-1.0
pH-κατά τη χρήση: 1.17 +/- 0.5 σε 1% διάλυση
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:
Να φυλάσσεται στους αρχικούς του περιέκτες, µακριά από ακραίες θερµοκρασίες.

Συμβατότητα προϊόντος
Μην αναμιγνύετε το διάλυμα με χλωριωμένα προϊόντα. Να μην χρησιμοποιείται σε ευαίσθητες στο οξύ επιφάνειες (π.χ. μάρμαρο, 
terrazzo, τραβερτίνη και άλλες ασβεστούχες επιφάνειες). Ελέγξτε την αντοχή στο οξύ πριν τη χρήση. Κατά την αφαλάτωση, 
προϋγράνετε τους αρμούς με αρκετό νερό.
Απομακρύνετε αμέσως το διάλυμα από τις ευαίσθητες στο οξύ επιφάνειες και ξεπλύνετε πολύ καλά.
Ξεπλύνετε καλά τις χρωμιωμένες επιφάνεις για να αποτρέψετε τη φθορά τους.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Τα τασιενεργά που χρησιµοποιούνται σε αυτό το προϊόν είναι βιοδιασπώµενα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Οδηγιών της  
ΕΕ, EC 648/2004.

Καταχωρήσεις
Αρ. Κατ. Γ.Χ.Κ.: 9156/0/2004

Διαθέσιμες συσκευασίες
Κωδικός Μέγεθος συσκευασίας
7519052 6 x 1 L
7513254 2 x 5 L
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