
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

BIOCLEAN 
D-63 
 
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για περιττώματα πουλιών & έντομα 

 
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. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το BIOCLEAN D-63 διαλύει με ένα ψέκασμα, 
χωρίς τρίψιμο, επικολλημένα περιττώματα πτη-
νών, χωρίς να επηρεάζει τα χρώματα των αυτο-
κινήτων. Αφαιρεί άμεσα και τα κολλημένα έντομα 
από το παρμπρίζ, τα τζάμια, τα φώτα, τη μάσκα 
και τον προφυλακτήρα των αυτοκινήτων. Κατάλ-
ληλο και για μεταλλικά και ξύλινα κάγκελα, κα-
θώς και τα μάρμαρα στερέωσής τους. Καθαρίστε 
τα άμεσα για να τα προστατεύσετε από τις αλ-
λοιώσεις που δημιουργούνται από τα περιττώ-
ματα των πουλιών. 
 

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Ψεκάστε στα σημεία που θέλετε να καθαρίσετε 
και μετά από 5 λεπτά σκουπίστε με μαλακό 
βρεγμένο πανί με μικροϊνες και ξεπλύνετε με 
νερό. 
 
ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ 
Οι κουτσουλιές από τα πουλιά είναι ένας από 
τους χειρότερους εχθρούς του χρώματος αυτοκι-
νήτων και σκαφών. Είναι όξινες, με αποτέλεσμα 
να θαμπώνει, να ́ τρώγεται’ και να καταστρέφεται 
το gel coat και τα βερνίκια προστασίας των σκα-
φών, αλλά και το χρώμα του αυτοκινήτου αν μεί-
νουν, ξεραθούν και δεν καθαριστούν άμεσα. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Ανάλογα με την εφαρμογή. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από 
τον παγετό, για τουλάχιστον 36 μήνες από την 
ημερομηνία παραγωγής. 
 



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

BIOCLEAN 
D-63 
 
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για περιττώματα πουλιών & έντομα 

 
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. 

 
 

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 500ml 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Μορφή - Χρώμα  
Υγρό -Ήπιο καθαριστικό -
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% Ανιο-
νικά επιφανειοδραστικά λιγό-
τερο από 5%  

Φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο  

 
Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας 3093/2008 
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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 


