
AP-303

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 0,75L, 5L, 20L

ΚΑΛΥΠΤΙΚOΤΗΤΑ

Αναραίωτο: 
5 - 6 m2/L με 0,75L : 3,75 - 4,5 m2/L

Αραίωση 1:3:
15 - 18 m2/L με 0,75L : 11,25 - 13,5 m2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:                                   Υγρό
Χρώμα:                                    Ημιδιάφανο               
Οσμή:                                  Λεμόνι
Βιοδιασπασιμότητα:              100%  
Πυκνότητα στους 20°C:        1 gr/cm3

pH:               0-2 στους 25°C
Σημείο ανάφλεξης:              Δεν αναφλέγεται
Σημείο πήξης:              0°C

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες από 3°C έως 
30°C.

Αρ.Εργ:258/2012
Αρ.Κατ.ΓΧΚ:16741/0/2012

3. Για αγυάλιστα μάρμαρα:
Αραιώστε το καθαριστικό με 3 μέρη νερού και 
ρίξτε το στην επιφάνεια τρίβοντας με μια σκληρή 
πλαστική βούρτσα. Μην αφήνετε το υγρό για 
περισσότερο από 1 λεπτό στην επιφάνεια. 
Ξεβγάλετε την επιφάνεια με άφθονο νερό. Σε 
ορισμένα χρωματιστά μάρμαρα ενδέχεται να 
εξασθενίσουν οι χρωματισμοί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβρωτικό. Προκαλεί εγκαύματα. 

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση 
επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με 
άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε 
περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως 
με άφθονο νερό. Χρησιμοποιείτε συσκευή 
προστασίας ματιών/προσώπου. Σε περίπτωση 
ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν 
είναι εφικτό).   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το AP-303  είναι  ένα ισχυρό συμπυκνωμένο καθαριστικό σχεδιασμένο για την απομάκρυνση των 
οικοδομικών ρύπων. Αφαιρεί τα υπολείμματα αρμών και τσιμέντου, τα συσσωρευμένα άλατα, τις 
σκουριές, τους λεκέδες από κατοικίδια κ.α. Διαθέτει καθαριστικούς παράγοντες προκειμένου να 
εισχωρεί και να φέρνει στην επιφάνεια τους ρύπους. Δεν παράγει βλαβερές αναθυμιάσεις για τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον και είναι ασφαλέστερο σε σχέση με άλλα όξινα καθαριστικά. Μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ελαφρά διάβρωση του σκυροδέματος. Δεν συνιστάται για επιφάνειες 
ευαίσθητες στα οξέα όπως τα μωσαϊκά, τα χρωματιστά τσιμέντα, τα επιμεταλλωμένα πλακίδια και τα 
γυαλισμένα μάρμαρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από 
τη χρήση. Να φοράτε πάντοτε πλαστικά γάντια 
και προστατευτικά γυαλιά. 

Εφαρμόστε το προϊόν σε μια μικρή περιοχή 
και αφήστε το 24 ώρες προκειμένου να 
προσδιορίσετε την ευκολία χρήσης και τα 
επιθυμητά αποτελέσματα.
Βρέξτε την επιφάνεια με καθαρό νερό πριν 
εφαρμόσετε το καθαριστικό. 

1. Κεραμικά πλακάκια: 
Ρίχνετε το υγρό στην επιφάνεια, το αφήνετε να 
δράσει για 2-3 λεπτά και τρίβετε με ένα σφουγγάρι 
ή μια βούρτσα. Στη συνέχεια, ξεπλένετε με άφθονο 
νερό. Σε πολύ δύσκολους λεκέδες επαναλάβετε 
την διαδικασία.
Σε περίπτωση που έχουν αρμολογηθεί πριν από 
15 ημέρες χρησιμοποιήστε το σε αραίωση 1:1.

2. Φυσική πέτρα: 
Αραιώστε το υγρό 1:1 με νερό  ή εφαρμόστε το 
αδιάλυτο για πολύ δύσκολους λεκέδες. Αφήστε 
το να δράσει για 1 έως 2 λεπτά και τρίψτε την 
επιφάνεια με μια πλαστική βούρτσα. Τέλος, 
ξεπλένετε με άφθονο νερό.

ΑΓΥΑΛΙΣΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ

ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΓΡΑΝΙΤΕΣ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ & ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥΣ

ΦΥΣΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΤΗ ΠΕΤΡΑ

ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
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