ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

BIOCLEAN
BIOMHXANIKO
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό - αφαιρεί λάδια, γράσα και πετρέλαια

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, μη τοξικό, μη καυστικό, χωρίς αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά παράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ
648/2004 που διέπει τα απορρυπαντικά όσον αφορά τη βιοδιασπασιμότητά τους. Φιλικό προς
τον άνθρωπο και το περιβάλλον, είναι απαλό με
τα χέρια και δεν δημιουργεί προβλήματα στο αναπνευστικό.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ψεκάστε στα σημεία που θέλετε να καθαρίσετε
και ύστερα από λίγη ώρα ξεπλύνετε με νερό. Τα
απόβλητα βιοδιασπώνται πλήρως, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσής τους. Για ήπιους
καθαρισμούς, αραιώστε με νερό σε αναλογία 1:1
έως 1:5. Για λεκέδες από γράσο και βιομηχανικά
λάδια, εφαρμόστε χωρίς αραίωση. Είναι δυνατή
η εφαρμογή του και με μηχανή καθαρισμού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ αφαιρεί γράσο,
πετρέλαιο, λάδια από τοίχους, δάπεδα, μηχανές.
Είναι απαραίτητο σε ναυπηγεία, διυλιστήρια, βιομηχανίες μεταλλικών κατασκευών, βιομηχανίες
αλουμινίου, συνεργεία αυτοκινήτων, πλυντήρια
αυτοκινήτων,
βενζινάδικα,
καταστρώματα
πλοίων, μέσα συγκοινωνίας κ.ά. Ιδανικό για την
αφαίρεση λαδιών ξυλοτύπων, τα οποία αποτελούν και τη βασική αιτία για τη μη αποτελεσματική πρόσφυση σοβάδων και χρωμάτων. Απαραίτητο και μετά τη χρήση μεταλλικών καλουπιών. Διασπά καμένα λίπη σε φούρνους και ψηστιέρες, χωρίς να επηρεάζει τις επιφάνειες ή να
αφήνει επικίνδυνα κατάλοιπα.

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 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.

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.
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 750ml
• Δοχείο 5lt, 20lt
• Δεξαμενή 1.000lt (κατόπιν παραγγελίας)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα

Υγρό -Ήπιο καθαριστικό Πράσινο

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. 11295/0/2007
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 περιβαλλοντική τεχνολογία.
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