
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

BIOCLEAN 
BOAT CLEANER 
 
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για GEL COAT και φουσκωτά σκάφη 

 
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 
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, μη τοξικό, μη καυ-
στικό, χωρίς αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πε-
τρελαϊκά παράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 
648/2004 που διέπει τα απορρυπαντικά όσον α-
φορά τη βιοδιασπασιμότητά τους. Φιλικό προς 
τον άνθρωπο και το περιβάλλον, είναι απαλό με 
τα χέρια και δεν δημιουργεί προβλήματα στο α-
ναπνευστικό. Διαλύει και καθαρίζει λάδια, 
γράσα, πετρέλαιο, βενζίνη, αλμύρα, ελαφρές 
σκουριές στα ανοξείδωτα, ακόμη και περιττώ-
ματα από γλάρους. Δεν λεκιάζει, δεν αλλοιώνει 
τα χρώματα και γενικότερα δεν επηρεάζει ο-
ποιουδήποτε είδους επιφάνεια. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το BIOCLEAN BOAT CLEANER είναι ιδανικό 
για καθαρισμό τοπικά ή γενικό καθαρισμό κάθε 
σκάφους πλαστικού, φουσκωτού, ξύλινου ή με-
ταλλικού. 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 ταπετσα-
ρίες, τα μπαλόνια, τις μοκέτες και τα καλύμματα 

σαλονιών. Αφαιρεί ακόμη και `επίμονους’ λεκέ-
δες, ανανεώνοντας όλες τις επιφάνειες. Ιδανικό 
και για καταστρώματα από teak (περασμένα με 
λάδι ή όχι), τονίζοντας την υφή του ξύλου και α-
ποκαθιστώντας το αρχικό φυσικό τους χρώμα. 
Τα κατάλοιπα βιοδιασπώνται πλήρως (πιστο-
ποίηση από 2 γερμανικούς οίκους), χωρίς να ε-
πιβαρύνουν τη θάλασσα. 
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Για καθαρισμό τοπικά, ψεκάστε στα σημεία που 
θέλετε να καθαρίσετε και αφήστε το προϊόν να 
δράσει για 5-10 λεπτά. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε  
με νερό. Για γενικό καθαρισμό αραιώστε με κα-
θαρό νερό σε αναλογία 1:1 σε έναν κουβά και 
διαβρέξτε τις επιφάνειες. Συνιστάται η χρήση κο-
ντότριχης πλαστικής σκούπας για ευκολία στο 
τρίψιμο και αποτελεσματικό καθαρισμό. Στη συ-
νέχεια, ξεπλύνετε με νερό. Μπορεί να εφαρμο-
στεί και με πλυστικό μηχάνημα. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
1lt/12-14m² επιφάνειας 
 



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

BIOCLEAN 
BOAT CLEANER 
 
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για GEL COAT και φουσκωτά σκάφη 

 
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. 

 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από 
τον παγετό, για τουλάχιστον 36 μήνες 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 

• Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 750ml 

• Δοχείο 5lt, 10lt (κατόπιν παραγγελίας) 
 

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 επιφανειοδρα-
στικά 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 περι-
βαλλοντική τεχνολογία. 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟ-
ΝΙΑΜΑΤΩΝ 
AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, ΤΚ 193 00, 
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ: 
210 55 99 612 
ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 
570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367 
Εmail: info@durostick.gr 


