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DUROFRESH Δραστικό καθαριστικό για κάδους απορριμμάτων και τουαλέτες

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ισχυρό καθαριστικό πολλαπλών χρή-
σεων, με ευχάριστο άρωμα. 
Καθαρίζει αποτελεσματικά και περι-
ορίζει τις δυσάρεστες οσμές όπου 
εφαρμόζεται. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROFRESH είναι κατάλληλο για 
τον καθαρισμό και την απομάκρυνση 
των δυσάρεστων οσμών σε τουαλέ-
τες και κάδους απορριμμάτων (οικια-
κών και κοινόχρηστων), απορριμματο-
φόρα οχήματα, καθώς και για τον κα-
θαρισμό του οδοστρώματος στις λαϊ-
κες αγορές και τις ψαραγορές. 
Η μη επαρκής αποκομιδή σκουπιδιών 
μέσω των δήμων και κοινοτήτων, από 
τους κοινόχρηστους κάδους απορριμ-
μάτων, έχει ως αποτέλεσμα τη δημι-
ουργία αφ’ ενός έντονης δυσοσμίας 
(ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες) 
και αφ’ ετέρου εστιών μικροβίων λό-
γω της συγκέντρωσης εντόμων και 
τρωκτικών (εικ.1). 
Τα απορριμματοφόρα οχήματα κατά 
συνέπεια, μετατρέπονται σε συσσω-
ρευτές παρόμοιων φαινομένων ακα-

θαρσίας, οπότε κρίνεται απαραίτητος 
ο καθαρισμός τους. 
Επίσης, ο τακτικός καθαρισμός σε 
κοινόχρηστες τουαλέτες (εικ.2), κα-
θώς και υπονόμους σε πυκνοκατοι-
κημένες περιοχές θεωρείται απα-
ραίτητος.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το DUROFRESH είναι ιδιαίτερα ισχυ-
ρό καθαριστικό. Κατά την εφαρμογή 
και το ξέπλυμά του, συνιστάται η χρή-
ση προστατευτικών πλαστικών γα-
ντιών. 
Για καθαρισμό κάδων απορριμμάτων, 
ψεκάστε από απόσταση 25-30cm και 
αφήστε το να δράσει για 10 λεπτά. Σε 
υπονόμους και κοινόχρηστες τουαλέ-
τες, αφήστε το να δράσει για τουλάχι-
στον 5-10 λεπτά. 
Στη συνέχεια, ξεπλύντε με άφθονο 
νερό. Στην περίπτωση των απορριμ-
ματοφόρων ή του οδοστρώματος, συ-
νιστάται να ακολουθείται ο συνήθης 
καθαρισμός που εφαρμόζεται από 
τους τοπικούς φορείς με την προσθή-
κη DUROFRESH στα πλυστικά μηχα-
νήματα ή στα πλυστικά οχήματα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

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

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως διαβρωτικό. Συνιστάται να διατη-
ρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμε-
νους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευθείτε τις οδηγίες 
προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δε-
δομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 18 τεμ. 750ml
Δοχείο 5lt (κατόπιν παραγγελίας)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα Υγρό - Ελαφρώς κίτρινο

Ειδικό βάρος 1,00±0,05kg/lt

Άρωμα Λεμόνι

pH 10,5-11,5

Περιέχει
Επιφανειοδραστικά μη ιονικά λιγότερο από 5% , EDTA 
και φωσφορικά άλατα λιγότερο από 5%, κατιονικά 
επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%
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7.2 Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών
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