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Που χρησιμοποιείται
! Αφαιρεί υπολλείματα στόκου &
βρώμα απο εργασίες οικοδομής.
! Απομακρύνει άλατα απο cotto.
! Αφαιρεί κάθε είδους
ασβεστολιθικό υλικό απο δάπεδα,
πλακάκια τοίχου, ντουζιέρες και
μπάνια.
! Ισχυρό καθαριστικό για εξωτερικά
Δάπεδα.
! Αφαιρεί λεκέδες απο σκουριά.

Πλεονεκτήματα

Πως χρησιμοποιείται

! Δεν έχει αναθημιάσεις που βλάπτουν
τους καταναλωτές & το περιβάλλον.
! Δεν επηρρεάζει το χρώμα & την
εμφάνιση του δαπέδου.
! Καθαρίζει χωρίς να καταστρέφει τις
επιφάνειες. Πιστοποιημένο απο το
Bologna Ceramic Centre.
! Δεν χαλάει επιφάνειες απο αλουμίνιο &
σίδηρο.
! Διπλή χρήση: ανάλογα την διάλυση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
καθαριστικό & ως αφαιρετικό αλάτων.

Διάλυση & Κατανάλωση
Με 1 λίτρο:
Terracotta 1:5

20m²

Διάλυση: 1:5 ή 1:10 σε νερό
ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας
καθαρισμού της επιφάνειας.
Εφαρμογή:
1. Απλώνετε το διάλυμα
χρησιμοποιώντας σκληρή
βούρτσα ή κατάλληλη μηχανή
καθαρισμού πάνω στο δάπεδο και
το αφήνετε να δράσει για λίγα
λεπτά.
2. Τρίβουμε το δάπεδο με την
μηχανή καθαρισμού και με τον
κατάλληλο κετσέ (πχ καφέ για
cotto) ή με σκληρή βούρτσα.
3. Απορροφήστε με ηλεκτρική
σκούπα υγρών ή σφουγγαρίστε
τα υπολλείματα.
4. Ξεπλένουμε με άφθονο νερό.

Κεραμ.πλακίδια 1:5 20m²
Φυσ.λίθους 1:5-1:10 20/35m²
Συσκευασία
1 lt σε χαρτοκιβώτια των 12
5 lt σε χαρτοκιβώτια των 4
Προειδοποιήσεις
! Να μην χρησιμοποιείται το προιόν
για γυαλιστερά και προγυαλισμένα
μάρμαρα και γενικά σε υλικά τα
οποία είναι ευαίσθητα σε οξέα
(π.χ. μαύρος σχιστόλιθος)
! Πριν την εφαρμογή του προιόντος
είναι φρόνιμο να γίνει μια δοκιμή σε
μια μικρή επιφάνεια.
Σύνθεση : ανιονικό απορρυπαντικό
>5%, αρωματικές ουσίες.

Οι καταναλώσεις είναι στο περίπου και
αναφέρονται για μια εφαρμογή.

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων &
Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης
Ερεθιστικό για τα μάτια και
Ερεθιστικό
το δέρμα.
Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά απο
παιδιά.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε
τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε
ιατρική συμβουλή.
Φοράτε κατάλληλα γάντια.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως
ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο
αυτό ή την ετικέτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Εάν υπάρχουν περιοχές που ακόμη και
μετά την εφαρμογή δεν καθάρισαν
τελείως επαναλαμβάνετε τη διαδικασία
με λιγότερο αραιό διάλυμα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Όψη : υγρό
Οσμή : έντονη με αρωματικές ουσίες
λουλουδιών
Πυκνότης : 1,129 kg/lt
PH (10%) : 1,5
Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το
εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της γνώσης και εμπειρίας μας.
Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν
σαν ενδεικτικές και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά απο μακροχρόνιες
πρακτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να
χρησιμοποιήσει το προιόν πρέπει να να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι
κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο
μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει απο τη χρήση του προιόντος.
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