
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

YACHT CLEANER 
 
 
Δραστικό αλκαλικό καθαριστικό πλαστικών σκαφών 

 
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 
Δραστικό αλκαλικό καθαριστικό υγρό χαμηλού 
αφρισμού που αφαιρεί `επίμονους’ λεκέδες από 
λάδια, γράσα, μαυρίλες και καπνιά. Με ένα ψέ-
κασμα, χωρίς τρίψιμο και σε ελάχιστο χρόνο, α-
φαιρεί το μελάνι από σουπιές και καλαμάρια (συ-
χνό φαινόμενο καθώς οι γλάροι λερώνουν τα κα-
ταστρώματα των σκαφών με μελάνι κατά την 
προσπάθειά τους να τα φάνε), ακόμη και αν έχει 
εισχωρήσει στους πόρους της επιφάνειας. Αφαι-
ρεί σκληρά ιζήματα και μικροοργανισμούς από 
τα ύφαλα των σκαφών, καθώς και περιττώματα 
από γλάρους. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το DUROSTICK YACHT CLEANER είναι απα-
ραίτητο για γενικό καθαρισμό όλων των πλαστι-
κών σκαφών αναζωογονώντας και αποκαθιστώ-
ντας το αρχικό λευκό χρώμα του gel coat. Καθα-
ρίζει σε βάθος μαυρίλες και κιτρινίλες στις ταπε-
τσαρίες των εξωτερικών μαξιλαριών, καθώς και 
των μπαλονιών. Ιδανικό και για νιπτήρες, ντου-
ζιέρες, βρύσες, νεροχύτες, πλαστικά τραπέζια, 
καρέκλες και μουσαμάδες. 

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Το DUROSTICK YACHT CLEANER είναι ιδιαί-
τερα ισχυρό καθαριστικό. Κατά την εφαρμογή και 
το ξέπλυμά του, συνιστάται η χρήση προστατευ-
τικών πλαστικών γαντιών προς αποφυγή ερεθι-
σμών του δέρματος. Για καθαρισμό τοπικά, ψε-
κάστε από απόσταση 25cm και αφήστε το 
προϊόν να δράσει για 2-3 λεπτά. Στη συνέχεια, 
αφαιρέστε τα υπολείμματα με βρεγμένο σφουγ-
γάρι ή ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Για γενικό κα-
θαρισμό, αραιώστε με καθαρό νερό σε αναλογία 
1:1 σε έναν κουβά και διαβρέξτε τις επιφάνειες. 
Συνιστάται η χρήση κοντότριχης πλαστικής 
σκούπας για ευκολία στο τρίψιμο και αποτελε-
σματικό καθαρισμό. Ξεπλύνετε πριν στεγνώσει 
το υγρό στις επιφάνειες, με άφθονο νερό. 
Προσοχή: Τα έγχρωμα gel coat και οι ευαίσθη-
τες επιφάνειες μετά την εφαρμογή του καθαριστι-
κού πρέπει να ξεπλένονται με νερό εντός 30 δευ-
τερολέπτων. 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Δεν συνιστάται για καθαρισμό επιφανειών από 
ορείχαλκο και χαλκό. 
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
1lt/12-14m² επιφάνειας 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από 
τον παγετό, για τουλάχιστον 36 μήνες από την 
ημερομηνία παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση ε-
πικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊ-
κής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να 
διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση 
κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, 
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

• Χαρτοκιβώτιο 18τμχ 750ml 

• Δοχείο 5lt, 10lt (κατόπιν παραγγελίας) 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Μορφή - Χρώμα  Yγρό -Διάφανο  

Άρωμα  Φρεσκάδας που διαρκεί  

pH  11,0±0,5  

Περιέχει  

Μη ιονικά επιφανειοδρα-
στικά λιγότερο από 5% 
Ανιονικά επιφανειοδραστικά 
λιγότερο από 5%, φωσφο-
ρικά άλατα περισσότερο 
από 5% αλλά λιγότερο από 
15%  
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