
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

D-95 CLEANER 
 
 
Καθαριστικό υγρό για μούχλα 

 
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 
Ισχυρό καθαριστικό, ιδιαίτερα αποτελεσματικό 
για την άμεση απομάκρυνση της μούχλας σε ε-
σωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Εξαφανίζει 
μύκητες (μούχλα), μαυρίλες, βρύα, άλγη, λειχή-
νες και άλλους μικροοργανισμούς σε σημεία ό-
που συσσωρεύεται η υγρασία. Εξυγιαίνει τις επι-
φάνειες και αφήνει ευχάριστο άρωμα. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το D-95 CLEANER έχει ισχυρή καθαριστική 
δράση σε εσωτερικούς χώρους υψηλής υγρα-
σίας, όπως μπάνια, κουζίνες, αποθήκες, κελά-
ρια, αλλά και για εξοχικά σπίτια που παραμένουν 
κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνδυάζε-
ται ιδανικά σε κλειστούς για μεγάλο χρονικό διά-
στημα χώρους, με τον συλλέκτη υγρασίας 
DUROSTICK WATERTRAP. Επίσης, είναι ιδα-
νικό για σημεία όπου συμπυκνώνονται υδρατμοί, 
όπως αρμοί πλακιδίων πάνω από μπανιέρες, νι-
πτήρες, ντουζιέρες αλλά και σε ταβάνια με ελ-
λιπή θερμομόνωση κ.ά. Σε εξωτερικούς χώρους 
χρησιμοποιείται κάτω από μπαλκόνια, σε ζαρντι- 
νιέρες, σκαλοπάτια από φυσικές πλάκες, κερα-
μοσκεπές, ταράτσες πριν από τη στεγανοποίηση 

κ.ά. Καλύπτεται με οποιοδήποτε χρώμα ή στεγα-
νωτικό, αφού ξεπλυθεί καλά. 
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Το D-95 CLEANER είναι ιδιαίτερα δραστικό κα-
θαριστικό. Κατά την εφαρμογή και το ξέπλυμά 
του συνιστάται η χρήση προστατευτικών πλαστι-
κών γαντιών. Προστατεύστε, καλύπτοντας τις 
παρακείμενες ευαίσθητες επιφάνειες, αλλά και 
τα φυτά που πιθανά βρίσκονται κοντά. Ψεκάστε 
από απόσταση 20-25cm και αφήστε το προϊόν 
να δράσει για περίπου 10 λεπτά. Στη συνέχεια, 
ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Εάν χρειάζεται, επα-
ναλάβετε τη διαδικασία. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
1lt/5-6m² επιφάνειας 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από 
παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημε-
ρομηνία παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως διαβρωτικό. 
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Συνιστάται να διατηρείται κλειδωμένο, μακριά 
από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζό-
μενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευ-
τείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία 
του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφα-
λείας. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

• Χαρτοκιβώτιο 15τμχ 500ml 

• Δοχείο 5lt 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Μορφή - Χρώμα  Υγρό -Διάφανo  

Ειδικό βάρος  1,00±0,05kg/lt  

Άρωμα  Φρεσκάδας που διαρκεί  

pH  13,0±0,5 

Περιέχει Χλωριωμένα λευκαντικά 15% αλλά λιγότερο 
από 30%, μη-ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%  
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟ-
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