ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

D-61
Kαθαριστικό για ανοξείδωτα και ασημικά

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Δραστικό καθαριστικό σε μορφή κρέμας, ειδικά
σχεδιασμένο για να επαναφέρει τη λάμψη σε
κάθε μεταλλική ανοξείδωτη επιφάνεια, χωρίς να
χαράζει, σε ελάχιστο χρόνο, διατηρώντας τη
γυαλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν περιέχει διαλυτικά που βλάπτουν το περιβάλλον
και τα οργανικά συστατικά του είναι εύκολα βιοδιασπώμενα.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROSTICK D-61 είναι ιδανικό για τον καθαρισμό και το γυάλισμα κάθε ανοξείδωτου σκεύους, αφαιρώντας άλατα, σκουριές, καθώς και τη
μαυρίλα από ασημικά σκεύη και εικόνες. Αφαιρεί
την οξείδωση από ορειχάλκινα και χάλκινα διακοσμητικά, φωτιστικά, ασημικά κλπ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 24 μήνες
από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να
εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.
Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες
προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή
στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Χαρτοκιβώτιο 15τμχ 250ml

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Τοποθετήστε την κρέμα επάνω στα σημεία και τρίψτε ελαφρά με ένα μαλακό πανί. Ξεπλύνετε με νερό την
επιφάνεια και σκουπίστε με στεγνό πανί, χαρτί
κουζίνας ή βαμβάκι.

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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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα

Παχύρρευστο υγρό -Λευκό

Ειδικό βάρος

1,10±0,05kg/lt

Άρωμα

Φρεσκάδας

pH

7,5±1,0

Εύφλεκτο

Όχι

Περιέχει

Μη ιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%

Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον
Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ. 12966/0/2008
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DUROSTICK A.B.E.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
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

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.

