
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

BIOCLEAN 
 
 
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό τοίχων από νικοτίνη και καπνιά 

 
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, χωρίς αμμωνία, 
φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά παράγωγα, 
βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει 
τα απορρυπαντικά όσον αφορά τη βιοδιασπασι-
μότητά τους. Προϊόν υψηλής καθαριστικής δρά-
σης που ωστόσο δεν αλλοιώνει την απόχρωση 
βαμμένων επιφανειών. Αφαιρεί με ένα ψέκασμα, 
άμεσα και οικονομικά, ρύπους από καπνιά, νικο-
τίνη, καυσαέρια και άλλες ρυπογόνες ουσίες από 
βαμμένες επιφάνειες, χωρίς να τις καταστρέφει, 
προσδίδοντας την όψη φρεσκοβαμμένου. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το BIOCLEAN καθαριστικό τοίχων από νικοτίνη 
& καπνιά είναι ιδανικό για τον καθαρισμό βαμμέ-
νων επιφανειών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους, όπως τοίχοι, ταβάνια, επενδυμένες επι-
φάνειες από διακοσμητικές φυσικές ή τεχνητές 
πέτρες, γυαλισμένα ή αγυάλιστα μάρμαρα, χω-
ρίσματα από βαμμένες γυψοσανίδες, τσιμεντο-
σανίδες, μελαμίνες, ραμποτέ αλλά και τέντες σε 
μπαλκόνια. Απαραίτητο σε χώρους που χρήζουν 

ανάγκης συχνής επαναβαφής, όπως ξενοδο-
χεία, σχολεία, γραφεία, χώρους εστίασης και 
παιδικά δωμάτια. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Ψεκάστε, ξεκινώντας από επάνω, σε οριζόντια 
προβολή (δεξιά-αριστερά) από απόσταση 30cm. 
Ξεπλύνετε με ένα σφουγγάρι τους ρύπους μόλις 
αρχίσουν να διασπώνται από τις επιφάνειες. Σε 
μεγάλες εξωτερικές επιφάνειες είναι δυνατή η ε-
φαρμογή του με μηχανή καθαρισμού (πλυστικό). 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
1lt/20m² 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 
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κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, 
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 Χαρτοκιβώτιο 18τμχ 1lt 

 Δοχείο 5lt (κατόπιν παραγγελίας) 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μορφή - Χρώμα 
Υγρό -Ήπιο καθαριστικό -
Πράσινο 

Ειδικό βάρος 1,00±0,05kg/lt 

Άρωμα Aloe Vera 

Δεν δημιουργεί αναθυμιάσεις 

Περιέχει 

Μη ιονικά επιφανειοδρα-
στικά λιγότερο από 5% 
Ανιονικά επιφανειοδραστικά 
λιγότερο από 5% 
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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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