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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΛΕΚΕΔΩΝ ΛΑΔΙΌΎ Εξαιρετικά δραστικό καθαριστικό 
που διαλύει και δεσμεύει λάδια και 
γράσα.

•  Καθαριστικό υψηλής πτητικότητας για 
τον σχολαστικό και αποτελεσματικό καθα-
ρισμό διαφόρων λεκέδων λαδιού.

•   Βιολογικά αποικοδομήσιμο  
(≥ 99 % κατά τη μέθοδο δοκιμών 
OECD 303 A). 

• Δεν περιέχει αρωματικές ουσίες.
•  Χωρίς επιφανειοδραστικά και χρωστικές 

ουσίες.

Περιεχόμενα 1000 ml

Συσκευασία Κουτί

Χημική βάση Οξικός αιθυλεστέρας

Δυνατότητα αποθήκευσης μετά την παραγωγή 24 μήνες

Κωδ. αρ. 0890 610 555
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Λεπτομέρειες/χρήση
Για την απομάκρυνση λεκέδων λαδιού από 
μπετόν, κλίνκερ, τσιμεντοκονία, τεχνητή και 
φυσική πέτρα και άβαφο ξύλο. Κατάλληλο 
και για την απομάκρυνση λιπαρών λεκέδων 
από ψησταριές.

Οδηγίες χρήσης
Ανακινήστε καλά το προϊόν πριν από τη 
χρήση. Η επιφάνεια καθαρισμού πρέπει 
να είναι στεγνή πριν από τη χρήση του 
προϊόντος. Ψεκάστε με το καθαριστικό 
τους λεκέδες λαδιού που θέλετε να 
απομακρύνετε και αφήστε το να στεγνώσει 
μέχρι να σχηματιστεί ένα λευκό, ξηρό 
στρώμα (περ. 10-15 λεπτά, ανάλογα με 
την ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί). 
Μπορείτε να σκουπίσετε αυτό το στρώμα 
ή να το απομακρύνετε με την ηλεκτρική 
σκούπα.

Σημείωση
Ανακινήστε δυνατά το καθαριστικό 
λεκέδων λαδιού, καθώς το υλικό δέσμευσης 
συγκεντρώνεται στον πυθμένα του δοχείου 
και πριν από τη χρήση πρέπει να αναμιχθεί 
με το υγρό συστατικό.

Τα στοιχεία χρήσης αυτά αποτελούν 
προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία 
μας. Πριν από κάθε χρήση θα πρέπει 
να διεξάγετε δικές σας δοκιμές. Λόγω 
του ευρύτατου πεδίου εφαρμογών αλλά 
και λόγω των συνθηκών αποθήκευσης 
και επεξεργασίας δεν μπορούμε να 
αναλάβουμε καμία δέσμευση για το 
αποτέλεσμα επεξεργασίας. Η δωρεάν 
υποστήριξη πελατών δίνει τεχνικές 
πληροφορίες και συμβουλές χωρίς 
να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, εκτός 
κι αν η ενημέρωση ή η συμβούλευση 
περιλαμβάνεται στο συμβατικά 
συμφωνημένο αντικείμενο παράδοσης 
ή εάν ο σύμβουλος δρα με δόλο. Εμείς 
αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την σταθερή 
και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, 
τηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών και 
εξελίξεων.




