
         
 

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-CLEAN 

 

 

Υγρό καθαρισµού πλακιδίων 
και φυσικών πετρών 
 
 

Ιδιότητες 
 
Ειδικό καθαριστικό υγρό, µε βάση οργανικό οξύ, 
για υπολείµµατα σκυροδέµατος, τσιµέντου, ασβέ-
στη, αρµόστοκου, σοβά και αλάτων.  Είναι κατάλ-
ληλο για καθαρισµούς χώρων αποθήκευσης πόσι-
µου νερού και τροφίµων, διότι δεν αφήνει υπολείµ-
µατα. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το CL-CLEAN χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό 
υπολειµµάτων τσιµέντου, ασβέστη και αλάτων ε-
πάνω σε επιφάνειες κεραµικών πλακιδίων, φυσι-
κών πετρών και αγυάλιστων µαρµάρων. Ακόµη εί-
ναι κατάλληλο για τον καθαρισµό προσόψεων οι-
κοδοµών από υπολείµµατα τσιµεντοκονιαµάτων 
και αλάτων. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή: διαφανές υγρό 

pH: περίπου 0,5 

Πυκνότητα:          1,12 kg/lit 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Απλώνουµε το CL-CLEAN ως έχει ή αραιωµένο έ-
ως 1:1 µε νερό στην επιφάνεια που θέλουµε να κα-
θαρίσουµε. 
Αφήνουµε το υγρό να δράσει για 2-3 λεπτά και τρί-
βουµε την επιφάνεια µε σκληρή βούρτσα (όχι µε-
ταλλική). Ακολούθως ξεπλένουµε µε άφθονο νερό.  
Για δύσκολα λερώµατα επαναλαµβάνουµε τη δια-
δικασία.   
Η χρήση λαστιχένιων γαντιών κατά την εφαρµογή 
του CL-CLEAN είναι απαραίτητη. 
 

Κατανάλωση 
 
150-200 g/m2, ανάλογα µε το είδος του ρύπου. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 1 kg, 5 kg και 20 kg. 
 

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
 
18 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής αποθη-
κευµένο στην αρχική, σφραγισµένη συσκευασία σε 
θερµοκρασίες µεταξύ +5οC και 35οC. Προστατέψτε 
το από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία και τον 
παγετό. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Το προϊόν περιέχει οργανικό οξύ και κατατάσσε-
ται ως διαβρωτικό. 
• Συµβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης 
που αναγράφονται στην ετικέτα. 
• Κατά την εφαρµογή του CL-CLEAN σε κλειστούς 
χώρους, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για 
τον καλό αερισµό τους. 
• Σε εµαγιέ επιφάνειες πρέπει ο καθαρισµός να δι-
αρκεί σύντοµο χρονικό διάστηµα και να ξεπλένεται 
αµέσως η επιφάνεια µε άφθονο νερό. 
• Μεταλλικά δοχεία και εργαλεία είναι ακατάλληλα 
για την εφαρµογή του CL-CLEAN. 
• Προς αποφυγή κινδύνου αλλοίωσης της επιφά-
νειας συνιστάται η εκ των προτέρων δοκιµαστική 
εφαρµογή του CL-CLEAN. 

• Προκαλεί εγκάυµατα. Φυλάξτε το κλειδωµένο και 
µακριά από παιδιά. Σε περίπτωση ατυχήµατος ή 
αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αµέσως ιατρική 
συµβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). Μην 
αναπνέετε αναθυµιάσεις. Σε περίπτωση επαφής µε 
τα µάτια πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και 
ζητήστε ιατρική συµβουλή. Σε περίπτωση επαφής 
µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό. 
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία γά-
ντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου.  
• Tο προϊόν περιέχει µεθανικό οξύ. 
• Το παρασκεύασµα είναι καταχωρηµένο στo µητρώο 
καθαριστικών-απορρυπαντικών µε Αρ.Γ.Χ.Κ. 14508/0/2010  
• ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777 
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