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 ■  Άριστη καθαριστική απόδοση και παρεμπόδιση 
της εναπόθεσης αλάτων ασβεστίου

 ■  Ιδανικό για καθαρισμό χωρίς διάβρωση

 ■  Καθαρίζει χωρίς να χαράζει

 ■  Ευχάριστο άρωμα που διαρκεί
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καθαριστικό  
κατά των αλάτων

F30



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το FRESH F30 είναι ένα ήπιο διασπαστικό και καθαρι-
στικό κατά των αλάτων. Η ειδική του σύνθεση με βάση το 
κιτρικό οξύ, συνδυάζει άριστη καθαριστική απόδοση και 
παρεμπόδιση της εναπόθεσης αλάτων ασβεστίου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το FRESH F30 δεν περιέχει υδροχλωρικό, θειικό, φω-
σφορικό ή νιτρικό οξύ, αλλά μόνο κιτρικό οξύ, που είναι 
ασφαλές σε σχέση με όλα τα μέταλλα σιδηρούχα ή μη, τα 
πλαστικά, το λάστιχο και όλα τα είδη πάνελ. Είναι λοιπόν 
ιδανικό για όλες εκείνες τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται 
καθαρισμός ανόργανου ρύπου όπως τσιμέντο, σκουριά, 
άλατα, οξειδώσεις γενικότερα κλπ., με την βεβαιότητα ότι 
δεν θα έχουμε καμιά διάβρωση.
Εξαιρετικό για τον καθαρισμό χρωμιομένων επιφανειών, 
ανοξείδωτου (inox), ασημικών, χρυσών, βερνικωμένων 
επιφανειών, πινακίδων από ορείχαλκο, χαλκό κλπ.
Καθαρίζει χωρίς να χαράζει και αφήνει στον χώρο ένα 
ευχάριστο άρωμα που διαρκεί.
Το FRESH F30 είναι ειδικό για καθαρισμό χωρίς διάβρω-
ση των εναλλακτών θερμότητας από αλουμίνιο. Ειδικά 
στον χώρο των σκαφών, ενδείκνυται για τον εξωτερικό 
καθαρισμό ευαίσθητων ψυγείων των intercooler, σε μη-
χανές diesel. 
Να μη χρησιμοποιείται πάνω σε επιφάνειες από μάρμα-
ρο, πέτρα, terrazzo και γενικά ασβεστολιθικές επιφάνειες. 

Συνιστάται να ελέγχεται η συμβατότητα πριν τη χρήση σε 
κάποιο μικρό αθέατο σημείο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

■  Ελέγχετε πάντα τη συμβατότητα της επιφάνειας με το 
προϊόν, πριν εφαρμόσετε.

■  Ψεκάστε τις επιφάνειες από κοντινή απόσταση (20cm) 
στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε και αφήστε 
το να δράσει για 1-2 λεπτά. Στη συνέχεια σκουπίστε με 
ένα βρεγμένο πανί και ξεβγάλετε με νερό.

■  Αραιώνοντας το FRESH F30 5-10% με νερό, μπορείτε 
να το χρησιμοποιήσετε για την εξυγίανση επιφανειών 
(δάπεδα, πλακάκια, πισίνες κλπ.) σε περιπτώσεις γενι-
κών καθαρισμών. Απλώστε το διάλυμα με σφουγγαρί-
στρα ή σφουγγάρι και στη συνέχεια απομακρύνετε τα 
βρώμικα νερά.

Ασημικά και μικρά αντικείμενα
■  Βυθίστε το αντικείμενο στο προϊόν για 15-30 λεπτά, ξε-

βγάλτε και στη συνέχεια στεγνώστε.
Μεγάλες επιφάνειες
■  Ψεκάστε το FRESH F30 και ανάλογα με την περίπτωση 

τρίψτε με ένα σφουγγάρι. Ξεβγάλτε και στεγνώστε.
Μεταλλικά στοιχεία ψυγείων και/ή intercooler
■  Σε περίπτωση που το ψυγείο δεν είναι συναρμολογημέ-

νο, βυθίστε τα τεμάχια στο προϊόν για 1-8 ώρες. Μετά 
φυσήξτε με αέρα, ξεβγάλτε και φυσήξτε ξανά.

■  Διαφορετικά, ψεκάστε το προϊόν μέχρι να επιτύχετε το 
επιθυμητό αποτέλεσμα, φυσήξτε και ξεβγάλτε.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή υγρό

Χρώμα μπλε-γαλάζιο

Οσμή/άρωμα φρεσκάδας

pH (συγκ. 3%) 2,5 ± 0,5

Πυκνότητα 1,05 kg/lt

Βιοδιασπασιμότητα (648/2004/ΕΚ) > 90%

Κατανάλωση περίπου 1lt / 12-15m2



οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
Πυθαγόρα 16, 73134 Χανιά

τηλ. 28210 27000 ■ fax 28210 27005
info@finomix.gr ■ www.finomix.gr
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

■  Συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης και ασφαλούς 
χρήσης που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊό-
ντος.

■  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 οφθαλμι-
κός ερεθισμός, συμβουλευθείτε γιατρό.

■  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε καλά το στό-
μα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

■  Απορρίψτε το περιεχόμενο/δοχείο σύμφωνα με τους το-
πικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ -  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:
■  Ψεκαστήρια των 750ml
■  Πλαστικά δοχεία των 1lt, 5lt και 20lt.

Αποθήκευση: Το προϊόν διατηρείται 36 μήνες από την 
ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στο αρχικό, 
σφραγισμένο δοχείο, προστατευμένο από την απευθείας 
ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό. 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συστάσεις ως προς τη 
χρήση και εφαρμογή των προϊόντων FINOMIX βασίζο-
νται στη μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία μας για 
τα προϊόντα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να θε-
ωρούνται ενδεικτικές και επανεξετάζονται μέσω της μα-
κροχρόνιας εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να 
εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκε-
κριμένη 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 επι-
πτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. H ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ 
Α.Ε. (FINOMIX) έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις 
ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέ-
ρωση. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυ-
ρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση.


