
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

DUROCLEAN 
 
 
Καθαριστικό καμινάδας τζακιού και ξυλόσομπας 

 
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 
Ειδικό καθαριστικό σε μορφή σκόνης, για τον κα-
θαρισμό υπολειμμάτων κάπνας που συσσωρεύ-
ονται και δημιουργούν ‘κρούστα’ στα τοιχώματα 
καμινάδων και μπουριών. Με τον καθαρισμό της 
καμινάδας επιτυγχάνεται η σωστή καύση των ξύ-
λων, διασφαλίζοντας έτσι τη θερμική απόδοση 
του τζακιού και της ξυλόσομπας. Αυτό γίνεται με 
το DUROCLEAN, χωρίς τη δική μας επίπονη 
προσπάθεια ή τη βοήθεια ειδικού τεχνίτη, σε ε-
λάχιστο χρόνο, εύκολα και οικονομικά. Για το 
λόγο αυτό, το DUROCLEAN θεωρείται ιδανικό 
για το ‘τράβηγμα’ του καπνού. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Απαραίτητο σε όσους έχουν τζάκι, μπάρμπεκιου 
ή ξυλόσομπα και επιθυμούν την καλή λειτουργία 
τους. Η χρήση του DUROCLEAN εξασφαλίζει 
καύση χωρίς προβλήματα, καπνιά και έξοδα συ-
ντήρησης. 
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Ανάψτε το τζάκι ή την ξυλόσομπα και ύστερα 
από μία ώρα, αφού θα έχει ζεσταθεί η καμινάδα, 
ρίξτε το DUROCLEAN στη φωτιά όπως είναι, 

μαζί με τη συσκευασία του, χωρίς να ανοίξετε το 
κουτί. Η φλόγα θα αρχίσει να γίνεται μπλε, που 
σημαίνει ότι το υλικό ενεργοποιείται. Σε λίγο, α-
ποκολλούνται τα υπολείμματα κάπνας και είτε 
πέφτουν στη φωτιά είτε ελευθερώνονται μέσω 
της καμινάδας ή των μπουριών στην ατμό-
σφαιρα. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
2-3 φορές ή και περισσότερες ανά χρόνο, ανά-
λογα με τη χρήση. Αν γίνεται συχνή χρήση του 
τζακιού ή της ξυλόσομπας, επαναλάβετε τον κα-
θαρισμό κάθε 30 μέρες. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για 
τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία πα-
ραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνι-
στάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν 
από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προ-
φύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έ-
ντυπο δεδομένων ασφαλείας. 
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Κασετίνα 20τμχ των 90gr 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Μορφή - Χρώμα  Σκόνη -Πράσινο  

Περιέχει Φωσφορικά άλατα 15% αλλά λιγότερο από 30%  
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