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FRESH F20

Καθαριστικό κατά της μούχλας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το FRESH F20 είναι ένα ισχυρό εξειδικευμένο καθαριστικό κατά της μούχλας. Η ειδική του σύνθεση διαλύει και εξαλείφει
αμέσως τη μούχλα, τα βρύα και τα φύκη, εξυγιαίνοντας ταυτόχρονα τις επιφάνειες (εσωτερικές και εξωτερικές).
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το FRESH F20 είναι ιδανικό για χώρους με έντονη υγρασία (μπάνια, κουζίνες, αποθήκες, κελάρια κλπ.), επιφάνειες όπου
συμπυκνώνονται υδρατμοί (μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες και ταβάνια χωρίς θερμομόνωση).
Επιπλέον, για τον καθαρισμό περιφράξεων και για πεζοδρόμια που έχουν μούχλα, φύκη, βρύα και αιθάλη.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Πριν
τη χρήση φροντίστε για τον καλό αερισμό του χώρου. Ελέγχετε πάντα τη συμβατότητα της επιφάνειας με το προϊόν,
πριν εφαρμόσετε. Φοράτε πάντα προστατευτικά πλαστικά γάντια για τα χέρια. Αν είναι απαραίτητο καλύψτε τις παρακείμενες επιφάνειες και τα φυτά που θα μπορούσαν να καταστραφούν.
■ 
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν πάνω σε ανθρώπους, ζώα, φυτά, υφάσματα κλπ.
■ 
Ψεκάστε από κοντινή απόσταση (20cm) στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε, αφήστε να δράσει για περίπου 5-10
λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό.
■ 
Αν είναι απαραίτητο επαναλάβετε μετά από 15 λεπτά.
■ 
Αραιώνοντας 1kg FRESH F20 σε 4kg νερό, μπορείτε να εξυγιάνετε πατώματα, πλακάκια, είδη υγιεινής, πισίνες κλπ.
Βρύα-Φύκη
Aν είναι ανθεκτικά προτείνουμε να τρίψετε την επιφάνεια με σπάτουλα ή βούρτσα πριν την εφαρμογή του FRESH F20.
Μούχλα
Η μούχλα δεν πρέπει να τρίβεται ποτέ με βούρτσα ή σφουγγάρι, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος της εξάπλωσής της σε άλλα
υγρά σημεία.
■

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή

Υγρό

Χρώμα

Υποκίτρινο

Οσμή/άρωμα
ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Χαρακτηριστική
ΜΟΝΑΔΕΣ

pH (συγκ. 3%)
Πυκνότητα

ΤΙΜΗ

12,5 ± 0,5
kg/lt

1,05
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ


Συμβουλευτείτε
τις οδηγίες προφύλαξης και ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος.
Μακριά από παιδιά.
■ 
Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
■ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής,
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευθείτε γιατρό.
■ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε καλά το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
■ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την
επιδερμίδα με νερό.
■ 
Απορρίψτε το περιεχόμενο/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
■
■

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:
■ 
Ψεκαστήρια των 750ml
■ 
Πλαστικά δοχεία των 1lt, 5lt και 20lt.
Διάρκεια αποθήκευσης: 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστή συσκευασία και χώρους προστατευμένους
από τον ήλιο και τον παγετό. Μετά το άνοιγμα το προϊόν θα πρέπει να καταναλώνεται εντός 6 μηνών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συστάσεις ως προς τη χρήση και εφαρμογή των προϊόντων της FINOMIX βασίζονται στη
μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία μας για τα προϊόντα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και επανεξετάζονται μέσω της μακροχρόνιας εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα
του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν
στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη
για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. H FINOMIX έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση.

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
Πυθαγόρα 16, 73134 Χανιά
τηλ. 28210 27000 ■ fax 28210 27005
info@finomix.gr ■ www.finomix.gr
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