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FIREPLACE- ΠΡΟΪΟΤΑ ΤΖΑΚΙΟΥ 

Act 
Σκόνη καθαρισμού καμινάδας, τζακιού & ξυλόσομπας 

      

 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Ειδικό καθαριστικό σε μορφή σκόνης, που χρησιμοποιείται για να αφαιρέσει  υπολείμματα  καπνιάς  που 

συσσωρεύονται, και φράζουν τα τοιχώματα καμινάδων του τζακιού ή τα μπουριά της ξυλόσομπας. 

Κατάλληλο για συχνή & επαναλαμβανόμενη χρήση.  

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ     

 Προσφέρει καλύτερη συντήρηση της 

καμινάδας από τα κατάλοιπα  της πίσσας κατά 

την περίοδο που καίει το τζάκι. 

 Μειώνει την φθορά που προκαλείται από την 

επικάθιση της πίσσας  στα τοιχώματα των 

καμινάδων. 

 Συμβάλει στην ρύθμιση της καλύτερης 

κυκλοφορίας του αέρα  εντός της καμινάδας. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:  

1. Ανάψτε το τζάκι ή την ξυλόσομπα και αφήστε 

να λειτουργήσει για 60’ λεπτά, έτσι ώστε να 

ζεσταθεί καλά η καμινάδα. 

2. Ρίξτε μια συσκευασία 100gr στην εστία του 

τζακιού ή της ξυλόσομπας χωρίς να ανοίξετε 

το κουτί και το εσωτερικό σακουλάκι) 

3. Η φλόγα θα βοηθήσει το υλικό να ανέβει προς 

τα επάνω, έτσι ώστε να μπορεί να  καθαρίσει 

τα τοιχώματα. Αφήνετε να καεί ολοσχερώς μαζί 

με τα ξύλα. 

 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ- ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:  

Για την καλύτερη συντήρηση της καμινάδας 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από 1-3 συσκευασίες 

τον μήνα ανάλογα με την χρήση. 
 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΙΚΕΤΑΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Πλήρεις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό και 

απόρριψη του προϊόντος, παρέχονται σε 

ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.
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Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  

         Τ: 210 5722872 

F: 210 5786255 
E: info@newline.gr 

W: www.newline.gr 
 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες χρήσεως που περιέχει αυτό το τεχνικό φυλλάδιο (T.D.S.) είναι αποτέλεσμα της πολυετής έρευνας της εταιρείας, καθώς και της 

εφαρμογής του προϊόντος στη πράξη. 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 εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον χρήστη σε περίπτωση αστοχίας.  
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