
AP-306

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 1Kg, 5Kg, 20Kg

ΚΑΛΥΠΤΙΚOΤΗΤΑ

5 - 8 m2/L ανάλογα με την έκταση των 
λεκέδων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή:                                   Υγρό
Χρώμα:                                    Διαφανές              
Οσμή:               Φρεσκάδας 
Πυκνότητα στους 20°C:         1 gr/cm3

pH:               12 στους 25°C
Βιοδιασπασιμότητα               100%
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:16755/0/2012

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Skin Corr. 1B: Προκαλεί σοβαρά δερματικά 
εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Εάν ζητήσετε 
ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη 
του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από 
παιδιά. Μην το καταπίνετε. Πλύνετε σχολαστικά 
μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. 
MHN προκαλέσετε εμετό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως 
όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα 
με νερό/στο ντους. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME 
TA ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 
αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε 
να ξεπλένετε. Διάθεση του περιεχομένου και 
/ ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα 
διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συμπυκνωμένο προϊόν διάλυσης και καθαρισμού λαδιών γράσων και υπολειμμάτων από λίπη. Αφαιρεί τα 
μηχανικά λάδια, τα γράσα, τα ζωικά λίπη και τα φυτικά λάδια στις βιομηχανίες, τα γκαράζ, τα εστιατόρια 
και τις κουζίνες. Καθαρίζει σε βάθος πορώδεις και απορροφητικές επιφάνειες από λάδια και λίπη. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε μάρμαρα, γρανίτες, τσιμέντο, πλακάκια κ.α. Είναι αλκαλικό και δεν προσβάλει 
επιφάνειες που είναι ευαίσθητες στα οξέα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αραιώστε το προϊόν και σφουγγαρίστε ή 
τρίψτε την επιφάνεια με μια βούρτσα. Πάντα να 
δοκιμάζετε το προϊόν σε μια μικρή περιοχή για να 
διαπιστώνετε αν έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Για το αρχικό καθάρισμα 150ml από το προϊόν σε 
3 L νερό

Για συντήρηση Αραιώστε 75ml από το προϊόν σε 
3 L

Στη συνέχεια ξεβγάλτε την επιφάνεια με καθαρό 
νερό ή σφουγγαρίστε με σκέτο νερό.  

ΜΑΡΜΑΡΑ

ΦΥΣΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΤΗ ΠΕΤΡΑ

ΓΡΑΝΙΤΕΣ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ & ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΠΩΡΟΛΙΘΟΥΣ

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΑΔΙΩΝ DEGREASER
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