
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

BIOCLEAN 
AIR CONDITION 
 
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για Air Condition 

 
Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας 
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών 
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του 
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Πρωτοποριακό υγρό καθαρισμού φίλτρων και 
στοιχείων (κυψελών) του air condition, με ισχυρή 
καθαριστική δράση. Βιοδιασπώμενο, μη τοξικό, 
μη καυστικό, χωρίς αμμωνία, φωσφορικά άλατα 
και πετρελαϊκά παράγωγα, βάσει της νομοθε-
σίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπαντικά 
όσον αφορά τη βιοδιασπασιμότητά τους. Φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, είναι α-
παλό με τα χέρια και δεν δημιουργεί προβλήματα 
στο αναπνευστικό. Παρέχει προστασία σε άτομα 
που ταλαιπωρούνται από αλλεργίες (ιδιαίτερα 
την άνοιξη). Απαραίτητο για την καθαριότητα, 
την προστασία και υγιεινή των χώρων που επι-
βαρύνονται καθημερινά από την ανακύκλωση 
του αέρα μέσα από τα φίλτρα του air condition. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το BIOCLEAN Air Condition χρησιμοποιείται για 
τον καθαρισμό των φίλτρων και κυψελών αυτό-
νομων οικιακών μονάδων και μονάδων κλιματι-
σμού με αεραγωγούς. Απαλλάσσει τα φίλτρα 
από συσσωρευμένους ρύπους σκόνης και κα-
πνιάς από τσιγάρα. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό 

και για την απομάκρυνση των ακάρεων που 
προσκολλώνται σε αυτά. Εξαλείφει τις δυσάρε-
στες οσμές, απελευθερώνοντας άρωμα φρεσκά-
δας. Η ευκολία στη χρήση και το χαμηλό κόστος 
εφαρμογής, μας ‘επιτρέπει’ να διατηρούμε την α-
τμόσφαιρα του χώρου, ευχάριστη και καθαρή. 
Επιπλέον, με τον τακτικό καθαρισμό των φίλ-
τρων, διατηρείται η υψηλή απόδοση των μονά-
δων, μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και αυ-
ξάνεται ο χρόνος ζωής και καλής λειτουργίας 
τους. 
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Αφαιρέστε τα φίλτρα, ψεκάστε τα ομοιόμορφα, α-
φήστε το προϊόν να δράσει για 5 λεπτά και ξε-
πλύνετε με νερό. Ψεκάστε και τα στοιχεία-κυψέ-
λες του air condition που βρίσκονται πίσω από 
τα φίλτρα. Θέστε το σε λειτουργία στη θέση ψύ-
ξης για αποτελεσματικότερη δράση. Το υγρό θα 
απομακρυνθεί μόνο του μαζί με τους διαλυμέ-
νους ρύπους, χωρίς ξέβγαλμα, μέσω του σω-
λήνα αποχέτευσης. Για πολυκαιρισμένα κατά-
λοιπα επαναλάβετε τη διαδικασία. 
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους για 3 χρόνια 
από την ημερομηνία παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση ε-
πικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊ-
κής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να 
διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση 
κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, 
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

• Κασετίνα 12τμχ των 500ml 

• Δοχείο 5lt, 20lt (κατόπιν παραγγελίας) 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Μορφή - Χρώμα  Υγρό -Διάφανο  

Ειδικό βάρος  1,00±0,05kg/lt  

Άρωμα  Φρεσκάδας που διαρκεί  

Εύφλεκτο  Όχι  

Περιέχει  

Μη ιονικά επιφανειοδρα-
στικά λιγότερο από 5% Ανιο-
νικά επιφανειοδραστικά λιγό-
τερο από 5%  

Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον  

 

Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ.: 13978/0/2009 
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 περι-
βαλλοντική τεχνολογία. 

 
 
 
 
 
DUROSTICK A.B.E.Ε. 
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