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BIOCLEAN BOAT CLEANER

7.1 Βιοδιασπώμενα καθαριστικά

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ήπιο βιοδιασπώμενο καθαριστικό, 
χωρίς αλλεργιογόνες ουσίες, αμμω-
νία, φωσφορικά άλατα, πετρελαϊκά 
παράγωγα και αλκοόλη. Φιλικό προς 
τον άνθρωπο και το περιβάλλον, βά-
σει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που 
διέπει τα απορρυπαντικά όσον αφορά 
τη βιοδιασπασιμότητά τους. 
Απαλό με τα χέρια, δεν δημιουργεί 
προβλήματα στο αναπνευστικό.
 Διαλύει και καθαρίζει λάδια, γράσα, 
πετρέλαιο, βενζίνη, αλμύρα, ελαφρές 
σκουριές στα ανοξείδωτα, ακόμη και 
περιττώματα από γλάρους. Δεν λε-
κιάζει, δεν αλλοιώνει τα χρώματα και 
γενικότερα δεν επηρεάζει οποιουδή-
ποτε είδους επιφάνεια.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το BIOCLEAN BOAT CLEANER είναι 
ιδανικό για τοπικούς ή γενικούς κα-
θαρισμούς κάθε σκάφους πλαστικού, 
φουσκωτού (εικ.1), ξύλινου ή μεταλ-
λικού (εικ.2).
Καθαρίζει τα κατάλοιπα από τις μηχα-
νές στη σεντίνα του σκάφους καθώς 
και την ίδια τη μηχανή.
Απομακρύνει όλα τα είδη ρύπων από 

το gel coat, τα φουσκωτά, τις τέντες, 
τις ταπετσαρίες, τα μπαλόνια, τις μο-
κέτες και τα καλύμματα σαλονιών. 
Αφαιρεί ακόμη και επίμονους λεκέδες, 
ανανεώνοντας όλες τις επιφάνειες.
Ιδανικό και για καταστρώματα από 
teak (περασμένα με λάδι ή όχι), το-
νίζοντας την υφή του ξύλου και απο-
καθιστώντας το αρχικό φυσικό τους 
χρώμα. Τα κατάλοιπα βιοδιασπώνται 
πλήρως (πιστοποίηση από 2 γερμανι-
κούς οίκους), χωρίς να επιβαρύνουν 
τη θάλασσα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ψεκάστε στα σημεία που θέλετε να 
καθαρίσετε και ύστερα από 5-10 λε-
πτά ξεπλύνετε με νερό.
Για γενικό καθαρισμό αραιώστε με 
καθαρό νερό σε αναλογία 1:1  και δι-
αβρέξτε τις επιφάνειες πριν τον κα-
θαρισμό.
Συνιστάται η χρήση κοντότριχης πλα-
στικής σκούπας για το εύκολο τρίψιμο 
και τον αποτελεσματικό καθαρισμό.
Μπορεί να εφαρμοστεί και με πλυστι-
κό μηχάνημα.
Ξεπλύνετε το υγρό πριν στεγνώσει με 
άφθονο νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα Υγρό - Διάφανο

Ειδικό βάρος 1,00±0,05kg/lt

Άρωμα Φρεσκάδας που διαρκεί

Εύφλεκτο Όχι

Δεν δημιουργεί αναθυμιάσεις

Περιέχει
Μη ιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%
Ανιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%

Φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο

Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ.: 13979/0/2009
Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

Το προϊόν έχει εξετασθεί και πιστοποιηθεί επισήμως από τα ακόλουθα γερμανικά 
ινστιτούτα: • Ινστιτούτο FRESENIUS.
 • Ινστιτούτο BREGAU για εφαρμοσμένη περιβαλλοντική τεχνολογία.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/12-14m² επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για 
τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

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

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 18 τεμ. 750ml
Δοχείο 5lt, 10lt (κατόπιν παραγγελίας)
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Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για GEL COAT 
και φουσκωτά σκάφη


