7.1 Βιοδιασπώμενα καθαριστικά

BIOCLEAN Βιοδιασπώμενο καθαριστικό γυαλισμένων μαρμάρων

ID: 96TE068154

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

institute

ID: 96.4.005

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 επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%
Ανιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%

Φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο
Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ. 11297/0/2007
Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς
αλλεργιογόνες ουσίες, αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά παράγωγα. Φιλικό προς τον άνθρωπο και το
περιβάλλον, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ
648/2004 που διέπει τα απορρυπαντικά όσον αφορά τη βιοδιασπασιμότητά
τους. Απαλό με τα χέρια, δεν δημιουργεί προβλήματα στο αναπνευστικό.
H καθαριστική του δράση δεν επηρεάζει τις επιφάνειες των πλακιδίων (εικ. 1),
των γυαλισμένων ή μη μαρμάρων (εικ. 2),
ακόμη και όταν χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση. Καθαρίζει σε βάθος ρύπους που δημιουργούνται με την πάροδο του χρόνου εντός των αρμών,
‘βοηθώντας’ τους αρμόστοκους να διατηρήσουν ή να επανακτήσουν το αρχικό τους χρώμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το BIOCLEAN καθαριστικό γυαλισμένων μαρμάρων αφαιρεί με ένα ψέκασμα, δρώντας εντός λίγων λεπτών,
κρασί, αναψυκτικά τύπου cola, αίμα,
μαρκαδόρο και ρύπους κατοικιδίων.
Αφαιρεί το ΄κιτρίνισμα΄σε παλαιά μάρμαρα και γρανίτες. Απομακρύνει συσσωρευμένους ατμοσφαιρικούς ρύ-

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

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Το μοναδικό καθαριστικό για καθημερινή χρήση σε γυαλισμένα
μάρμαρα.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

εικ. 1

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.
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή,
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

416

Χαρτοκιβώτιο 18 τεμ. 750ml
Δοχείο 5lt, 20lt

εικ. 2

πους από όψεις κτιρίων επενδυμένων με μάρμαρα και διακοσμητικά φυσικά ή τεχνητά τούβλα. Απαραίτητο σε
σπίτια, κοινόχρηστους και επαγγελματικούς χώρους, εστιατόρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κοινόχρηστες τουαλέτες κ.ά. Δεν συνιστάται για καθαρισμό υπολειμμάτων από κόλλες πλακιδίων και υπολείμματα αρμολόγησης.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Για επίμονους λεκέδες, ψεκάζουμε
ή απλώνουμε το υλικό αδιάλυτο και
αφού περάσουν 5-10 λεπτά τρίβουμε
με σκληρό βουρτσάκι, σκληρή σκούπα
ή σφουγγάρι (εικ. 1).
Το αποτέλεσμα μετά το ξέβγαλμα είναι
εντυπωσιακό, ενώ μπορούμε να συνεχίσουμε το καθάρισμα, χαρίζοντας
λάμψη σε όλα τα είδη υγιεινής και σε
ανοξείδωτους νεροχύτες.
Για καθημερινή φροντίδα και διατήρηση του χρώματος και της όψης των
επιφανειών, προτείνεται η προσθήκη
50ml ΒΙΟCLEAN ανά 1lt vερού σφουγγαρίσματος. Η χρήση του BIOCLEAN
είναι ακίνδυνη και δεν χρειάζεται εξαερισμός κατά την εφαρμογή του. Είναι
δυνατή η εφαρμογή του και με μηχανή
καθαρισμού.

