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PRO•CLEAN P30

Καθαριστικό μαρμάρων & γρανιτών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό καθαριστικό εμποτισμένων λεκέδων για γυαλισμένα μάρμαρα και φυσικά πετρώματα. Δεν καταστρέφει τη γυαλάδα
των πετρωμάτων, καθώς δεν είναι όξινο, ενώ διεισδύει σε βάθος, διασπά τους λεκέδες και επαναφέρει τα μάρμαρα στα
αρχικά τους χρώματα.
Βιοδιασπώμενο πάνω από 90%.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PRO•CLEAN P30 εφαρμόζεται για τον καθαρισμό υπολειμμάτων καφέ, κρασιού, λαδιών, χώματος, αιθάλης, νικοτίνης,
χρωστικών κλπ., από επιφάνειες μαρμάρων, φυσικών πετρωμάτων και γρανιτών. Δεν περιέχει οξέα και δεν καταστρέφει τις
επιφάνειες.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Φορέστε
κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά για τα μάτια και πλαστικά γάντια για τα χέρια.
Εφαρμόστε το PRO•CLEAN P30 αυτούσιο στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε, αφήστε το να δράσει μέχρι να
εξαφανιστεί ο λεκές.
■ 
Αν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής το PRO•CLEAN P30 στεγνώσει, προσθέστε επιπλέον ποσότητα.
■ 
Για ιδιαίτερα επίμονους ή βαθειά εμποτισμένους λεκέδες, τοποθετήστε στην επιφάνεια ένα πανί εμποτισμένο με PRO•
CLEAN P30. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν ώρες και 24 ώρες για την πλήρη διάσπαση των λεκέδων.
■
■

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή

Υγρό

Χρώμα

Ανοικτό πράσινο

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστική

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

pH (20°C)
Πυκνότητα
Βιοδιασπασιμότητα

ΤΙΜΗ

10 (αλκαλικό)
kg/lt

1,01

%

> 90

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ


Περιέχει:
Υδροξείδιο του νατρίου.
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης και ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος και στο
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.
■ 
Μακριά από παιδιά.
■ 
Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
■ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
■ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Πιείτε άφθονο νερό και παραμείνετε στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό.
■ 
Απορρίψτε το περιεχόμενο/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
■
■
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:
■ 
Πλαστικά δοχεία των 1lt, 5lt και 20lt.
Διάρκεια αποθήκευσης: Το προϊόν PRO•CLEAN P30 διατηρείται για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστή συσκευασία και χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον παγετό.
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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