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7.4 Προϊόντα καθαρισμού και προστασίας αυτοκινήτου 7.4 Προϊόντα καθαρισμού και προστασίας αυτοκινήτου

DUROFLASH   Καθαριστικό - γυαλιστικό για ταμπλό & καθίσματα αυτοκινήτου  
       από δέρμα ή δερματίνη

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Συνδυασμός καθαριστικού ήπιας δρά-
σης και σιλικονούχου υδατικού γαλα-
κτώματος, εμπλουτισμένου με κερί 
λανολίνης, σατινέ στιλπνότητας, χω-
ρίς διαλύτες. 
Διεισδύει στους πόρους δέρματος, 
δερματίνης, λάστιχου και βινυλίου, 
αφαιρώντας επιφανειακή αλλά και 
απορροφημένη βρωμιά. 
Παρέχει αντιστατική προστασία που 
διαρκεί, ενώ μειώνει στο ελάχιστο τις 
επιπτώσεις από την ηλιακή ακτινοβο-
λία και την υγρασία. Έτσι, προφυλάσ-
σει τις επιφάνειες από το ξεθώρια-
σμα, τον αποχρωματισμό, τα σκασίμα-
τα και τα ξεφλουδίσματα, επιβραδύ-
νοντας τη γήρανσή τους (εικ.2).
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το DUROFLASH είναι ιδανικό για την 
περιποίηση του αυτοκινήτου εσωτε-
ρικά σε ταμπλό, καντράν, καθίσμα-
τα από γνήσιο δέρμα ή δερματίνη, σε 
οροφές και πόρτες από βινύλιο. 

Είναι απαραίτητο για τη διατήρηση 
των αντοχών στα λάστιχα περιμετρικά 
σε πόρτες, καπό καθώς και στα άβα-
φα εξωτερικά αξεσουάρ από λάστιχο 
ή βινύλιο.
Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για 
τον καθαρισμό και τη συντήρηση τσα-
ντών, μπουφάν ή παπουτσιών από 
δέρμα ή δερματίνη.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ανακινήστε καλά τη φιάλη και ψεκά-
στε στα σημεία επιλογής σας (εικ.1).
Με ένα καθαρό και στεγνό, χωρίς 
χνούδι πανί, απλώστε με διαδοχικές 
κινήσεις το υλικό σε όλα τα σημεία. 
Σε ελάχιστο χρόνο στεγνώνει, χαρίζο-
ντας στην επιφάνεια την αίσθηση του 
‘καινούργιου’.
Σε επιφάνειες όπου πρέπει να απο-
φεύγεται το γλίστρημα, π.χ. τιμόνι, κα-
θίσματα, αφήστε το υλικό να δράσει 
περίπου για 10 λεπτά και στη συνέ-
χεια τρίψτε με ένα πανί για να στεγνώ-
σει και να μην γλιστρά η επιφάνεια.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε δροσερούς και σκιερούς χώρους, για τουλάχι-
στον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας 
βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, 
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 16 τεμ. 300ml

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα Γαλάκτωμα - Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει 

Ειδικό βάρος 1,00±0,04kg/lt

pH Oυδέτερο

Άρωμα Καρύδα

Περιέχει
Αλειφατικούς υδρογονάνθρακες 5% αλλά λιγότερο 
από 15% και επιφανειοδραστικά μη ιονικά-κατιονικά 
λιγότερο από 5%
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