
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

BIOCLEAN 
 
 
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό γυαλισμένων μαρμάρων 

 
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. H καθαριστική του δράση δεν επη-
ρεάζει τις επιφάνειες των πλακιδίων, των γυαλι-
σμένων ή μη μαρμάρων, ακόμη και όταν χρησι-
μοποιείται σε καθημερινή βάση. Καθαρίζει σε 
βάθος ρύπους που δημιουργούνται με την πά-
ροδο του χρόνου εντός των αρμών, ‘βοηθώντας’ 
τους αρμόστοκους να διατηρήσουν ή να επανα-
κτήσουν το αρχικό τους χρώμα. 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 
Το μοναδικό καθαριστικό για καθημερινή χρήση 
σε γυαλισμένα μάρμαρα. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το BIOCLEAN καθαριστικό γυαλισμένων μαρ-
μάρων αφαιρεί με ένα ψέκασμα, δρώντας εντός 
λίγων λεπτών, κρασί, αναψυκτικά τύπου cola, 

αίμα, μαρκαδόρο και ρύπους κατοικίδιων. Αφαι-
ρεί το `κιτρίνισμα’ σε παλαιά μάρμαρα και γρανί-
τες. Απομακρύνει συσσωρευμένους ατμοσφαιρι-
κούς ρύπους από όψεις κτιρίων επενδυμένων με 
μάρμαρα και διακοσμητικά φυσικά ή τεχνητά 
τούβλα. Απαραίτητο σε σπίτια, κοινόχρηστους 
και επαγγελματικούς χώρους, εστιατόρια, ξενο-
δοχεία, νοσοκομεία, κοινόχρηστες τουαλέτες 
κ.ά. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Για επίμονους λεκέδες, ψεκάζουμε ή απλώνουμε 
το υλικό αδιάλυτο και αφού περάσουν 5-10 λε-
πτά τρίβουμε με σκληρό βουρτσάκι, σκληρή 
σκούπα ή σφουγγάρι. Το αποτέλεσμα μετά το ξέ-
βγαλμα είναι εντυπωσιακό, ενώ μπορούμε να 
συνεχίσουμε το καθάρισμα, χαρίζοντας λάμψη 
σε όλα τα είδη υγιεινής και σε ανοξείδωτους νε-
ροχύτες. Για καθημερινή φροντίδα και διατήρηση 
του χρώματος και της όψης των επιφανειών, 
προτείνεται η προσθήκη 50ml ΒΙΟCLEAN ανά 
1lt νερού σφουγγαρίσματος. Η χρήση του 
BIOCLEAN είναι ακίνδυνη και δεν χρειάζεται ε-
ξαερισμός κατά την εφαρμογή του. Είναι δυνατή 
η εφαρμογή του και με μηχανή καθαρισμού. 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Δεν συνιστάται για καθαρισμό υπολειμμάτων 
από κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
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 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, 20lt 
 

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% 
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 
 
Το προϊόν έχει εξετασθεί και πιστοποιηθεί επισήμως από 
τα ακόλουθα γερμανικά ινστιτούτα: 

• Ινστιτούτο FRESENIUS. 

• Ινστιτούτο BREGAU για εφαρμοσμένη περιβαλ-
λοντική 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 
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