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7.1 Βιοδιασπώμενα καθαριστικά

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό χωρίς 
αλλεργιογόνες ουσίες, αμμωνία, φω-
σφορικά άλατα και πετρελαϊκά παρά-
γωγα. Φιλικό προς τον άνθρωπο και 
το περιβάλλον, βάσει της νομοθεσίας 
ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυ-
παντικά όσον αφορά τη βιοδιασπασι-
μότητά τους. 
Απαλό με τα χέρια, δεν δημιουργεί 
προβλήματα στο αναπνευστικό. 
Προϊόν υψηλής καθαριστικής δράσης 
που ωστόσο δεν αλλοιώνει την από-
χρωση βαμμένων επιφανειών.
Αφαιρεί με ένα ψέκασμα, άμεσα και 
οικονομικά, ρύπους από καπνιά, νι-
κοτίνη, καυσαέρια και άλλες ρυπογό-
νες ουσίες από βαμμένες επιφάνει-
ες, χωρίς να τις καταστρέφει, προσ-
δίδοντας την όψη φρεσκοβαμμένου 
(εικ.1, 2).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το BIOCLEAN καθαριστικό τοίχων από 
νικοτίνη & καπνιά είναι ιδανικό για τον 

καθαρισμό βαμμένων επιφανειών σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώ-
ρους, όπως τοίχοι, ταβάνια, επενδυ-
μένες επιφάνειες από διακοσμητι-
κές φυσικές ή τεχνητές πέτρες, γυα-
λισμένα ή αγυάλιστα μάρμαρα, χωρί-
σματα από βαμμένες γυψοσανίδες, 
τσιμεντοσανίδες, μελαμίνες, ραμπο-
τέ αλλά και τέντες σε μπαλκόνια.
Απαραίτητο σε χώρους που χρήζουν 
ανάγκης συχνής επαναβαφής, όπως 
ξενοδοχεία, σχολεία, γραφεία, χώ-
ρους εστίασης και παιδικά δωμάτια.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ψεκάστε,  ξεκινώντας από επάνω, κα-
λύπτοντας με το υλικό ως έχει σε ορι-
ζόντια προβολή (δεξιά-αριστερά) σε 
απόσταση 30cm.
Ξεπλύνετε με ένα σφουγγάρι τους 
ρύπους μόλις αρχίσουν να διασπώ-
νται από τις επιφάνειες.
Σε μεγάλες εξωτερικές επιφάνειες 
είναι δυνατή η εφαρμογή του με μηχα-
νή καθαρισμού (πλυστικό).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα Υγρό - Ήπιο καθαριστικό - Πράσινο

Ειδικό βάρος 1,00±0,05kg/lt

Άρωμα Aloe Vera

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. 12962/0/2008
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/20m² 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.
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, 
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 18 τεμ. 1lt
Δοχείο 5lt (κατόπιν παραγγελίας) Καθαρίζουμε εύκολα και γρήγορα με ελάχιστο τρίψιμο χωρίς να 

επηρεάζεται η βαμμένη επιφάνεια

Ψεκάζουμε απ’ ευθείας σε βαμμένες επιφάνειες
εικ. 1

εικ. 2

BIOCLEAN Βιοδιασπώμενο καθαριστικό τοίχων από νικοτίνη & καπνιά
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Eίναι πλήρως βιοδιασπώμενα προϊόντα!

Eίναι φιλικά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον!

Δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες!

Δεν δημιουργούν απολύτως κανένα πρόβλημα 
σε πιθανή επαφή με το  δέρμα!

Δεν δημιουργούν κανένα απολύτως πρόβλημα 
στο αναπνευστικό. 

Δεν φθείρουν και δεν καταστρέφουν τις επιφάνειες
που εφαρμόζονται.

Απομακρύνουν δυσάρεστες οσμές, αφήνοντας ένα ευχάρι-
στο άρωμα φρεσκάδας και προσφέροντας μια απόλυτα 

υγιεινή ατμόσφαιρα. 

Αφαιρούν αποτελεσματικά δύσκολους ρύπους 
(όπως π.χ. ρύπους από λάδι, κρασί, καφέ, πουρί, 

περιττώματα, καμένα λίπη, γράσο, μελάνι, χρώματα, πίσσα, 
και πολλούς άλλους), από κάθε είδους επιφάνεια! 

Καθαρίστε αποτελεσματικά
Ζήστε οικολογικά!

  

 


