
W1b
Περιγραφή
Καθαριστικό χώρων υγιεινής καθηµερινής χρήσης, κατάλληλο για όλες τις 
ανθεκτικές στο νερό, σκληρές επιφάνειες.

Βασικές ιδιότητες / χαρακτηριστικά
 • Ουδέτερο pH
 • Με πατενταρισμένη Τεχνολογία Εξουδετέρωσης Οσμών (Ο.Ν.Τ.)
 • Υψηλής τεχνολογίας δεσµευτές ασβεστίου
 • Αποτελεσµατικό καθαριστικό

Πλεονεκτήµατα
 • Αν χρησιµοποιείται στη συνιστώµενη δοσολογία (1%), αποτελεί ιδανικό 

καθαριστικό για εµαγιέ, χρώµιο, πορσελάνη, πλακάκια, µάρµαρο, συνθετικές 
και βαµµένες επιφάνειες, γυαλί κ.α.

 • 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

 • Αφήνει ευχάριστο, φρέσκο άρωµα

Οδηγίες Χρήσης

Δοσολογία:
Ελάχιστη δοσολογία: 25 ml ανά 5 L νερού (0.5%)
Συνιστώµενη:  50 ml ανά 5 L νερού (1%). 

Αυξήστε τη δοσολογία για βαρείς ρύπους.
Καθαρισµός µε ψεκασµό: 40 ml σε δοχείο ψεκασµού µε 500 ml νερού (8%)

Εφαρµογή:
Μέθοδος µε ψεκασµό: Προσθέστε τη δόση του προϊόντος σε γεµάτο νερό 
δοχείο ψεκασµού, ψεκάστε το διάλυµα σε υγρό πανί και σκουπίστε. Ξεπλύνετε ή 
αλλάζετε το πανί σε τακτά διαστήµατα. Χρησιµοποιήστε την άγρια πλευρά ενός 
σφουγγαριού για να αποµακρύνετε τους επίµονους λεκέδες.
Μέθοδος µε κουβά: Προσθέστε τη δόση του προϊόντος στο γεµάτο κουβά, βρέξτε 
ένα πανί/σφουγγάρι µε το διάλυµα και σκουπίστε. Χρησιµοποιήστε την άγρια 
πλευρά ενός σφουγγαριού για να αποµακρύνετε τους επίµονους λεκέδες.
Υγρό σφουγγάρισµα: Προσθέστε τη δόση του προϊόντος στο γεµάτο κουβά. 
Απλώστε το διάλυµα µε σφουγγαρίστρα και αποµακρύνετε τα βρώµικα νερά.

Προσοχή:
Μην υπερβαίνετε τη συνιστώµενη δοσολογία (1%) σε ασβεστούχες επιφάνειες 
(π.χ. µάρµαρο). Ελέγξτε τη συµβατότητα µε το υλικό σε µια µικρή, αθέατη περιοχή 
πριν από τη χρήση.
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Τεχνικές πληροφορίες
Εµφάνιση: Διαυγές, κόκκινο υγρό
Σχετική πυκνότητα (20°C): 1.02
Τιµή pH αδιάλυτου προϊόντος: 10.0
Τιµή pH διαλύµατος (1%): 11.0 +/- 0.5% (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. Σε περίπτωση παρατεταµένης επαφής, είναι αναγκαία η χρήση προστατευτικών 
µέσων για το δέρµα.
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 πολύ υψηλές θερµοκρασίες.

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.: 9190/1/2008

Διαθέσιμες συσκευασίες
Κωδικός Μέγεθος συσκευασίας
7512811 6 x 1 L
7512814 2x 5 L
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