
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

BIOCLEAN 
 
 
Bιοδιασπώμενη κρέμα καθαρισμού χεριών 

 
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 
Βιοδιασπώμενη κρέμα καθαρισμού χεριών, χω-
ρίς αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά 
παράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 
που διέπει τα απορρυπαντικά όσον αφορά τη 
βιοδιασπασιμότητά τους.  
Λόγω της γλυκερίνης και των κόκκων απολέπι-
σης που περιέχονται στη σύνθεσή της, είναι α-
παλή με τα χέρια και έχει υψηλή καθαριστική 
δράση. Επιπλέον, απομακρύνει δυσάρεστες μυ-
ρωδιές, αφήνοντας άρωμα φρεσκάδας. Προσαρ-
μοσμένη στη φυσική τιμή pH του δέρματος, είναι 
κατάλληλη για συχνή ή και καθημερινή χρήση. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Η κρέμα καθαρισμού χεριών BIOCLEAN είναι α-
παραίτητη για εργαζόμενους που εκτελούν χει-
ρωνακτικές εργασίες και επιθυμούν να συνδυά-
σουν τον αποτελεσματικό καθαρισμό με τη φρο-
ντίδα των χεριών τους. Ιδανική για υδραυλικούς, 
μηχανικούς, σιδεράδες, ελαιοχρωματιστές, τυ-
πογράφους κλπ. Διαλύει γράσο, λίπη, μελάνι, 
μουντζούρες, χρώματα, πίσσα. 

 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Ελάχιστη ποσότητα κρέμας καθαρισμού είναι 
αρκετή προκειμένου να καθαριστούν τα χέρια με 
τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούμε το κρεμοσά-
πουνο. Ύστερα από λίγο και αφού διαλυθούν οι 
βρωμιές, ξεπλένουμε με άφθονο νερό. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον ήλιο, τις 
πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τον παγετό. Υπό 
αυτές τις συνθήκες αποθήκευσης, το προϊόν δια-
τηρείται για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημε-
ρομηνία παραγωγής του. 
 
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. 
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

• Χαρτοκιβώτιο 20τμχ 500ml 

• Δοχείο 5lt με αντλία 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Μορφή - Χρώμα  Παχύρρευστο υγρό -Γαλάζιο  

Ειδικό βάρος  1,00±0,05kg/lt  

Άρωμα  Φρεσκάδας  

pH  Ουδέτερο  

Περιέχει  

Mη ιονικά επιφανειοδρα-
στικά περισσότερο από 5% 
αλλά λιγότερο από 15% 
Aνιονικά επιφανειοδραστικά 
λιγότερο από 5%, αμφοτε-
ρικά επιφανειοδραστικά λι-
γότερο από 5%, πολυκαρβο-
ξυλικά  

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUROSTICK A.B.E.Ε. 
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 


