
         
 

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 την 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. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

CL-MARBLE 

 

 

Καθαριστικό για µάρµαρα και γρανίτες 
 
 
 

Ιδιότητες 
 
Ειδικό καθαριστικό υγρό για µάρµαρα και γρανίτες. 
Το CL-MARBLE αφαιρεί τους λεκέδες χωρίς να 
καταστρέφει την γυαλάδα των µαρµάρων ή των 
γρανιτών. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το CL-MARBLE χρησιµοποιείται για τον 
καθαρισµό υπολειµµάτων καφέ, κρασιού, λαδιών, 
νικοτίνης, αιθάλης και άλλων λεκέδων, από 
επιφάνειες µαρµάρων ή γρανιτών. ∆εν περιέχει 
οξέα και δεν προσβάλει τις ευαίσθητες επιφάνειες.  
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή: υγρό 

pH: 6,5-7,5 

 

Τρόπος χρήσης 
 
Το CL-MARBLE εφαρµόζεται αδιάλυτο στην 
επιφάνεια που έχει λεκιάσει και αφήνεται να δράσει 
µέχρι να εξαφανιστεί ο λεκές. Συνήθως 
απαιτούνται 24 ώρες έως ότου διαλυθεί ο λεκές 
εντελώς. Αν κατά τη διάρκεια της εφαρµογής το 
CL-MARBLE στεγνώσει, προστίθεται επιπλέον 
µικρή ποσότητα. Για ιδιαίτερα επίµονους ή βαθειά 
εµποτισµένους λεκέδες, επαναλαµβάνεται η 
παραπάνω διαδικασία.  
 

Κατανάλωση 
 
15-20 m2/l, ανάλογα µε το είδος του ρύπου. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 0,75 l, 5 l και 20 l. 
 
 
 
 
 
 
 

Αποθήκευση 
 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, σε 
χώρους προστατευµένους από τις υψηλές 
θερµοκρασίες και τον παγετό. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Κίνδυνος 
σοβαρών οφθαλµικών βλαβών. Μακριά από παιδιά. 
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αµέσως ιατρική 
συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε 
περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετε αµέσως µε 
άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. 
Χρησιµοποιείτε συσκευή προστασίας µατιών/     
προσώπου. 
• Περιέχει περισσότερο από 15%, αλλά λιγότερο 
από 30% λευκαντικούς παράγοντες µε βάση το 
οξυγόνο. Επίσης περιέχει methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone και άρωµα.  
•Το παρασκεύασµα είναι καταχωρηµένο στο 
µητρώο καθαριστικών-απορρυπαντικών µε  
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