
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

DUROFOAM CLEANER 
 
 
Αφρός καθαρισμού 

 
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 
Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων που αφαιρεί 
λεκέδες εύκολα και γρήγορα. Απομακρύνει λίπη, 
λάδια, βρωμιές και δυσάρεστες οσμές, μέσα σε 
λίγα λεπτά, αφήνοντας ένα ευχάριστο άρωμα κα-
θαριότητας και φρεσκάδας. Ζωντανεύει κάθε πο-
λυκαιρισμένη επιφάνεια από ύφασμα, πλαστικό, 
λάστιχο, χρώμιο κ.ά., χωρίς να αφήνει κατά-
λοιπα. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το DUROFOAM CLEANER είναι κατάλληλο για 
ταπετσαρίες αυτοκινήτων από ύφασμα, καθί-
σματα από ύφασμα, πατάκια, μοκέτες κλπ. Στο 
σπίτι ή το σκάφος παρέχει το καλύτερο αποτέλε-
σμα καθαρισμού σε μοκέτες, χαλιά, σαλόνια από 
ύφασμα, ενώ αντιμετωπίζει αποτελεσματικά δια-
φόρων ειδών `επίμονους’ λεκέδες. Όλες οι υφα-
σμάτινες επιφάνειες (πυκνής πλέξης), μετά τον 
καθαρισμό τους με DUROFOAM CLEANER, 
μπορούν να αδιαβροχοποιηθούν με NANO 
PROOF FABRIC DS-300 και να προστατευθούν 
από βρωμιά και ρύπους. 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Σκουπίστε το χαλί, τη μοκέτα ή τον καναπέ σας 
από ύφασμα με ηλεκτρική σκούπα, προσαρμό-
ζοντας το κατάλληλο εξάρτημα (ακροφύσιο). Α-
νακινήστε δυνατά και ψεκάστε τον αφρό ομοιό-
μορφα από απόσταση 25-30cm. Αφήστε τον να 
δράσει για λίγο και καθαρίστε με ελαφρά βρεγ-
μένο σφουγγάρι. Επαναλάβετε σε ιδιαίτερα βρώ-
μικα σημεία. Συνιστάται προληπτικά τοπική ε-
φαρμογή, ιδανικά σε ‘αθέατο’ σημείο, πριν την ε-
φαρμογή του στο σύνολο της επιφάνειας. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από 
κάθε πηγή θερμότητας, για 24 μήνες από την η-
μερομηνία παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά εύφλε-
κτο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά 
και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώ-
ρους. Πριν από τη χρήση συμβουλευθείτε τις ο-
δηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊό-
ντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας. 
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 400ml 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Μορφή - Χρώμα  Διογκούμενος αφρός -Λευκό  

pH  8,50±1,00  

Περιέχει μεταξύ άλλων λιγότερο από 5% μη ιονικά επι-
φανειοδραστικά  

Θερμοκρασία εφαρμογής  Από +5°C έως +35°C  
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DUROSTICK A.B.E.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟ-
ΝΙΑΜΑΤΩΝ 
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 
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Εmail: info@durostick.gr 


