
KLINEX Professional Extra Power Lemon

Περιγραφή

Η Klinex Professional Extra Power Lemon, είναι µια παχύρρευστη

χλωρίνη µε άρωµα φρεσκάδας που καθαρίζει, λευκαίνει και αρωµατίζει

Βασικές ιδιότητες/ χαρακτηριστικά
• Σταθεροποιηµένο διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου

•  Τριπλά φιλτραρισµένη για την αποµάκρυνση των ακαθαρσιών που 

µειώνουν τη λευκαντική της δράση

•  Παχύρρευστη ώστε να µένει και να δρα περισσότερο πάνω στις

επιφάνειες

•  Με άρωµα φρεσκάδας

Πλεονεκτήµατα

•  Καθαρίζει και λευκαίνει

•  Εξαιρετικό λευκαντικό για όλους τους τύπους λευκών υφασµάτων

•  Άριστα αποτελέσµατα καθαρισµού 

Παχύρρευστη χλωρίνη µε άρωµα λεµόνι

Οδηγίες Χρήσης
Λεύκανση ρούχων

Προσθέστε ½ ποτήρι νερού Klinex Professional Extra Power Lemon 
σε 5L νερό. Για πλυµένα ρούχα προσθέστε τη µισή ποσότητα και 

αφήστε τα για µία ώρα.

Για κιτρινισµένα ρούχα µουλιάστε τα επί 15-20 λεπτά σε διάλυµα ½ 

ποτηριού Klinex Professional Extra Power Lemon σε 10lt ζεστό νερό.

Αφαίρεση λεκέδων

Προσθέστε 1 ποτήρι Klinex Professional Extra Power Lemon σε 5lt

νερό. Ανακατέψτε το νερό και τα ρούχα επί 10 λεπτά και ξεπλύνετε µε 

καθαρό νερό. Μην τη χρησιµοποιείτε σε µάλλινα, µεταξωτά, δέρµατα

και υφάσµατα µε ασταθή χρώµατα.

Καθαρισµός και απολύµανση χώρων

Η Klinex Professional Extra Power Lemon αδιάλυτη καθαρίζει είδη 

υγιεινής και αποχετεύσεις. Σε αναλογία 1½ ποτήρι σε 10lt νερό 

καθαρίζει, λευκαίνει και αρωµατίζει πλακάκια, νεροχύτες, είδη υγιεινής, 

εµαγιέ επιφάνειες, φορµάικα, µάρµαρα και µωσαϊκά. 

Αποφύγετε τη χρήση αδιάλυτης Klinex Professional Extra Power 
Lemon σε µεταλλικές επιφάνειες ή δοχεία, βαµµένες ή επιχρωµιωµένες

επιφάνειες, εµαγιέ.



Τεχνικές Πληροφορίες
Εµφάνιση: διαυγές, κίτρινο υγρό

pH >13

Τα παραπάνω δεδοµένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής

διαδικασίας και δεν πρέπει να θεωρούνται προδιαγραφές του προϊόντος.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
∆ιατηρείται σε όρθια θέση στους αρχικούς του περιέκτες σε δροσερό µέρος. 

Πλήρεις οδηγίες για το χειρισµό και την αποθήκευση του προϊόντος, δίνονται

στο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.

Πρώτες Βοήθειες
Αποµακρύνετε αµέσως τα µολυσµένα ρούχα. Εισπνοή: Σε περίπτωση 

απώλειας αισθήσεων, βάλτε τον ασθενή σε πλάγια θέση για τη µεταφορά.

Επαφή µε το δέρµα: Πλύντε αµέσως σχολαστικά µε νερό. Αποµακρύνετε τα

µολυσµένα ρούχα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν αναπτυχθούν συµπτώµατα.

KLINEX Professional Extra Power Lemon

Επαφή µε τα µάτια: Πλύντε αµέσως µε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια 

αν αναπτυχθούν συµπτώµατα. Κατάποση: Αποµακρύνετε το υλικό από το 

στόµα. Πιείτε ένα ή δύο ποτήρια νερό ή γάλα και ζητήστε ιατρική βοήθεια 

χωρίς καθυστέρηση.

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210-7793777.

Να χρησιµοποιηθεί κατά προτίµηση πριν την παρέλευση ενός χρόνου από 

την ηµεροµηνία παραγωγής που αναγράφεται στο κάνιστρο.

Συµβατότητα Προϊόντος 
Συνίσταται να αποφεύγεται η επαφή του Klinex Professional Extra Power 
Lemon µε προϊόντα που περιέχουν ένζυµα στο διάλυµα πλύσης. Τα ένζυµα

απενεργοποιούνται από το χλώριο. ∆εν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε όξινα

προϊόντα γιατί µπορούν να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο). 

Αποφεύγεται τη χρήση του προϊόντος σε µαλακά µέταλλα.
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