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DUROFRESH Ισχυρό καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ισχυρό καθαριστικό χαμηλού αφρισμού, 
κατάλληλο για εφαρμογή σε όλες τις 
πλενόμενες επιφάνειες. Έτοιμο προς 
χρήση, χαρίζει μια αίσθηση φρεσκάδας 
στους χώρους όπου εφαρμόζεται, χάρη 
στο άρωμα λεμονιού που αφήνει. Με 
υψηλή περιεκτικότητα της δραστι-
κής ουσίας χλωριούχο βενζαλκόνιο 
(Benzalkonium Chloride).

ΕΦΑΡΜΟΓEΣ
Το DUROFRESH είναι ένα ισχυρό κα-
θαριστικό επιφανειών, κατάλληλο για 
οικιακή και επαγγελματική χρήση. Με 
υψηλή καθαριστική δράση, είναι ιδανικό 
για καθημερινή χρήση σε όλους τους 
χώρους του σπιτιού, ιδιαίτερα το μπάνιο 
και την κουζίνα, αλλά και υπόγεια, ντου-
λάπες, σοφίτες, αποθήκες, χώρους 
κατοικιδίων κ.ά. Απομακρύνει γρήγορα 
και αποτελεσματικά, ακόμη και τους πιο 
‘επίμονους’ ρύπους, χωρίς να αφήνει 
υπολείμματα, ενώ παράλληλα καταπο-
λεμά τις δυσάρεστες οσμές. Κατάλληλο 
για όλες τις σκληρές επιφάνειες εκτός 
από λουστραρισμένες ξύλινες.
Απαραίτητο (5lt, 20lt) σε βιομηχανίες, 
επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, εστιατόρια, 
καφέ, κέντρα διασκέδασης, γυμναστή-
ρια και άλλες επαγγελματικές εγκατα-
στάσεις, παρέχοντας φρεσκάδα και 
υγιεινή καθαριότητα στους κοινόχρη-
στους ή μη χώρους όπου εφαρμόζεται. 
 Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για τον κα-
θαρισμό και την απομάκρυνση των 
δυσάρεστων οσμών σε τουαλέτες και 
κάδους απορριμμάτων (οικιακών και 
κοινόχρηστων), απορριμματοφόρα 
οχήματα καθώς και για τον καθαρι-
σμό του οδοστρώματος στις λαϊκές 
αγορές και τις ψαραγορές.  Επίσης, ο 

τακτικός καθαρισμός σε κοινόχρηστες 
τουαλέτες καθώς και υπονόμους σε πυ-
κνοκατοικημένες περιοχές θεωρείται 
απαραίτητος.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Για καθαρισμό τοπικά: Με τη χρήση 
ειδικού δοχείου (για συσκευασίες 5lt 
και 20lt), ψεκάστε στην επιφάνεια από 
απόσταση 20-25cm, αφήστε το προϊόν 
να δράσει για 5 λεπτά και ξεπλύνετε με 
άφθονο νερό (μπάνια, κάδους και όπου 
αλλού υπάρχει δυνατότητα ξεπλύματος). 
Εναλλακτικά, ανάλογα με την εφαρμογή 
και την επιφάνεια, σκουπίστε μετά από 5 
λεπτά με καθαρό, νωπό πανί και αφήστε 
την να στεγνώσει, χωρίς να ξεπλύνετε. 
Κατά την εφαρμογή του, συνιστάται η χρή-
ση προστατευτικών πλαστικών γαντιών. 
Για γενικό καθαρισμό σε εξωτερικές 
ή πλενόμενες επιφάνειες: Αραιώστε 
με καθαρό νερό σε αναλογία 1:1 σε 
έναν κουβά και διαβρέξτε. Τρίψτε με 
κοντότριχη πλαστική σκούπα για ευ-
κολία. Γρήγορα και αποτελεσματικά 
μπορεί να εφαρμοστεί και με πλυστικό 
μηχάνημα υψηλής πίεσης.
Για καθημερινή καθαριότητα πατω-
μάτων, προσθέστε 50ml σε 4lt νερό 
 στον κουβά σφουγγαρίσματος. Δεν 
χρειάζεται ξέβγαλμα.
Σε υπονόμους, κοινόχρηστες του-
αλέτες, πεζοδρόμια, αφήστε το να 
δράσει  για τουλάχιστον 5-10 λεπτά και 
ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
Στην περίπτωση των απορριμματοφό-
ρων ή του οδοστρώματος, συνιστάται 
να ακολουθείται ο συνήθης καθαρισμός 
που εφαρμόζεται από τους τοπικούς 
φορείς με την προσθήκη DUROFRESH 
στα πλυστικά μηχανήματα ή στα πλυ-
στικά οχήματα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 36 μήνες από 
την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως διαβρωτικό. Συνιστάται να διατηρείται 
μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. 
Πριν από τη χρήση, συμβουλευθείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη 
συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η μη έγκαιρη αποκομιδή απορριμμάτων μέσω των δήμων και κοι-
νοτήτων, από τους κοινόχρηστους κάδους απορριμμάτων, έχει ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία αφενός έντονης δυσοσμίας (ιδιαίτερα 
κατά τους θερινούς μήνες) και αφετέρου εστιών μικροβίων λόγω 
της συγκέντρωσης εντόμων και τρωκτικών. Τα απορριμματοφόρα 
οχήματα κατά συνέπεια, μετατρέπονται σε συσσωρευτές παρό-
μοιων φαινομένων ακαθαρσίας, οπότε κρίνεται απαραίτητος ο 
καθαρισμός τους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 18 τεμ. 750ml
Δοχείο 5lt, 20lt (Κατόπιν παραγγελίας)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα Υγρό - Ελαφρώς κίτρινο

Ειδικό βάρος 1,00±0,05kg/lt

Άρωμα Λεμόνι

pH 10,5-11,5
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