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S U R F A C E  –  Ε Π Ι Φ Α Ν Ε Ι Ε Σ      

Blue Line 
Πανίσχυρο υγρό γενικού καθαρισμού 

                                                                        

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Πανίσχυρο υγρό γενικής χρήσης – πολυκαθαριστικό για σκληρούς, λιπαρούς λεκέδες και ρύπους. Ιδανικό για 

όλες τις δύσκολες εργασίες του σπιτιού και του επαγγελματία χρήστη. Εφαρμόζεται σε όλες τις σκληρές 

επιφάνειες που είναι ανθεκτικές σε υδατικά καθαριστικά, όπως τοίχους, κουφώματα, πλακάκια, μωσαϊκά, είδη 

υγιεινής, τουαλέτες, νιπτήρες κ.α  

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ     

 Συμπυκνωμένο επιδέχεται μεγάλες αραιώσεις. 

 Εξαιρετικά αποτελεσματικό, άμεσα δραστικό σε 

ξεραμένους λεκέδες, πλήρης απομάκρυνση 

γράσων, λιπών και λαδιών. 

 Ιδανικό για αρχικούς καθαρισμούς κτιρίων, 

οικιών, επαγγελματικών χώρων με 

συσσωρευμένους ρύπους όπως κουζίνες, 

συνεργεία, κτίρια κ.α. 

 Κατάλληλο ως πρόσθετο πλυντηρίου ρούχων, 

για πλύσιμο επαγγελματικών ρούχων, στολών 

εργασίας. 

 Ελεγχόμενου αφρισμού στις αραιώσεις του, για 

εύκολο ξέβγαλμα και χρήση σε μηχανήματα 

πλύσης. 

 Κατάλληλο για επαγγελματίες στον χώρο του 

HO.RE.CA. 

 Βιοδιασπώμενο προϊόν. 

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Επειδή το υλικό χρησιμοποιείται  

για πολλές εφαρμογές  συνιστάται η προληπτική 

δοκιμή του υλικού σε ένα μικρό αθέατο σημείο.  

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:  

Δοσολογία για αραίωση σε κουβά: 

50 ml -100ml  Υλικό  σε 2-3  λίτρα νερό. Ανάλογα με 

τον βαθμό συσσώρευσης των επικαθήσεων.   

Δοσολογία για πλυστική μηχανή: 

Αραιώστε το υλικό από 5% έως 10% με νερό.   

Εφαρμογή: 

1. Προσθέστε το προϊόν σε δοχείο γεμάτο νερό 

και απλώστε το διάλυμα με σφουγγαρίστρα ή 

πανί.  

2. Τρίψτε και στη συνέχεια απομακρύνετε τη 

βρωμιά. Αν χρειαστεί χρησιμοποιήστε ζεστό ή 

καυτό νερό για πολύ ξεραμένες επικαθήσεις.  

 

Για πολύ δύσκολους λεκέδες και ρύπους: 

1. Για πολύ δύσκολους λεκέδες χρησιμοποιήστε 

το υλικό αδιάλυτο. Αφήστε το να δράσει για 2’-

3’ λεπτά. 

2. Τρίψτε ελαφρά με σφουγγάρι ή 

σφουγγαρίστρα. 

3. Ξεβγάλετε με νερό.  

 

Ως πρόσθετο πλυντηρίου ρούχων, για πλύσιμο 

επαγγελματικών ρούχων, στολών εργασίας κ.λ.π: 

Προσθέστε 50ml Υλικό μαζί με το απορρυπαντικό 

σας. 
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ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ – ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Μην το 

χρησιμοποιείτε ως ενισχυτικό πλύσης σε 

χρωματιστά και ευαίσθητα ρούχα ή αυτούσιο σε 

άλλο ιματισμό όπως χειροποίητα χαλιά.  

        

ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΙΚΕΤΑΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Πλήρεις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό και 

απόρριψη του προϊόντος, παρέχονται σε 

ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μορφή- Χρώμα Υγρό, διαυγές μπλε 

PH 10-11 

Οσμή Χαρακτηριστική 

Συσκευασίες 800ml, 900ml, 3Lt, 5Lt, 20Lt 

 

 

 

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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