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 ■  Διαλύει ταχύτατα τσιμεντοειδή υπολείμματα

 ■  Καθαρίζει επιφάνειες κεραμικών πλακιδίων  
και γρανιτών

 ■  Χάρη στους αναστολείς διάβρωσης 
εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις  
(εκτός από κράματα αλουμινίου)
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όξινο καθαριστικό 
αρμών πλακιδίων

P10



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πανίσχυρο καθαριστικό αρμών πλακιδίων και γενικότερα 
οικοδομικών υπολειμμάτων.
Χάρη στην ειδική του σύνθεση με μίγμα ανόργανων οξέ-
ων διαλύει και απομακρύνει ταχύτατα υπολείμματα αρ-
μόστοκων, κόλλας πλακιδίων, σοβάδων και γενικότερα 
τσιμεντοειδών υπολειμμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PRO•CLEAN P10 δρα άμεσα καθαρίζοντας επιφάνει-
ες κεραμικών πλακιδίων και γρανιτών, καθώς και εργα-
λεία από οικοδομικά υπολείμματα.
Επιπλέον, είναι ικανό να καθαρίσει τη στρειδώνα από 
τον πυθμένα των σκαφών και να απομακρύνει αποθέσεις 
αλάτων και σκουριάς από κλειστά κυκλώματα που λει-
τουργούν με νερό, κυκλώματα ψύξης, εναλλάκτες θερμό-
τητας (θερμοϋδραυλικός τομέας) κλπ. 

Χάρη στην ύπαρξη αναστολέων διάβρωσης μπορεί να 
εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις (εκτός από κράματα 
αλουμινίου).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

■  Πριν τη χρήση φροντίστε για τον καλό εξαερισμό του 
χώρου ώστε να αποφευχθεί η υψηλή συγκέντρωση 
ατμών. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά για 
τα μάτια και πλαστικά γάντια για τα χέρια.

■    Παρόλο που το προϊόν είναι συμβατό με όλες τις επιφά-
νειες, προληπτικά προστατέψτε τα ανοξείδωτα σκεύη 
προς αποφυγή οξείδωσης. Μην φέρνετε το προϊόν σε 
επαφή με επιφάνειες από αλουμίνιο, καθώς θα τις δι-
αβρώσει.

■  Εφαρμόστε το PRO•CLEAN P10 στην επιφάνεια που 
θέλετε να καθαρίσετε και αφήστε το να δράσει για 2-3 
λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή υγρό

Χρώμα ελαφρώς κόκκινο

Οσμή/άρωμα χαρακτηριστική οξέος

pH (20°C) 1 (ισχυρό οξύ)

Πυκνότητα 1,01 kg/lt

Κατανάλωση περίπου 1lt / 15-20m2

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

■  ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ: Περιέχει υδροχλωρικό οξύ.
■     Συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης και ασφαλούς 

χρήσης που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊό-
ντος και στο Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας του προϊό-
ντος.

■  Μακριά από παιδιά.
■  Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/

πρόσωπο.
■  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνε-

τε προσεκτικά με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Εάν 
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι 
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

■  Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβου-
λευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

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

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ -  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:
■  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. Να φυλάσσεται μα-
κριά από παιδιά.



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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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.


