
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

BIOCLEAN 
 
 
Βιοδιασπώμενο υγρό πιάτων 

 
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. Είναι απαλό με τα χέρια και έχει υ-
ψηλή καθαριστική δράση. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Χάρη στη μοναδική του σύνθεση, διαλύει εύκολα 
λίπη, σάλτσες και όλα τα υπολείμματα φαγητού, 
χαρίζοντας αστραφτερή καθαριότητα σε όλα τα 
σκεύη της κουζίνας. Ο αφρός που δημιουργεί α-
κόμα και μία μικρή ποσότητα του BIOCLEAN υ-
γρού πιάτων είναι τόσο πλούσιος που αρκεί για 
να πλύνετε μεγάλες ποσότητες. 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 

• Διαλύει τα λίπη 

• Απομακρύνει δυσάρεστες μυρωδιές 

• Απαλή υφή 

• Εύκολο ξέβγαλα, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα 
στα σκεύη 

• Αστραφτερή καθαριότητα και λάμψη σε πιάτα 
και σκεύη. 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον ήλιο, τις 
πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τον παγετό. 
Υπό αυτές τις συνθήκες αποθήκευσης, το 
προϊόν διατηρείται για τουλάχιστον 24 μήνες 
από την ημερομηνία 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 ια-
τρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετι-
κέτα. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

• Χαρτοκιβώτιο 18τμχ 500ml 

• Δοχείο 5lt (κατόπιν παραγγελίας) 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μορφή - Χρώμα 
Παχύρρευστο υγρό -
Πράσινο 

Ειδικό βάρος 1,00±0,05kg/lt 

Άρωμα Φρεσκάδας 

pH Ουδέτερο 

Περιέχει 

Μη ιονικά επιφανειοδρα-
στικά περισσότερο από 5%, 
αλλά λιγότερο από 15%Α-
νιονικά 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. 
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