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FIREPLACE- ΠΡΟΪΟΤΑ ΤΖΑΚΙΟΥ 

Fireplace Cleaner 
Κούτσουρο καθαρισμού καμινάδας τζακιού 

 

 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Αποτελείται από μπρικέτα ξύλου που περιέχει ενσωματωμένη ποσότητα καθαριστικού παράγοντα. Ο 

καθαρισμός της καμινάδας γίνεται κατά την διάρκεια που είναι αναμμένο το τζάκι, απομακρύνοντας την 

πούδρα (καπνιά) και οποιαδήποτε σαθρά κατάλοιπα υπάρχουν μέσα στην καμινάδα, που έχουν ως 

αποτέλεσμα την συσσώρευση πίσσας και το φράξιμο των τοιχωμάτων του τζακιού. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ     

 Προσφέρει καλύτερη συντήρηση της 

καμινάδας από τα κατάλοιπα της πίσσας κατά 

την περίοδο που καίει το τζάκι. 

 Συμβάλει στην ρύθμιση της καλύτερης 

κυκλοφορίας του αέρα εντός της καμινάδας. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:  

1. Ανάβουμε το τζάκι έτσι ώστε η εστία να είναι 

ζεστή για τουλάχιστον 1 ώρα και να υπάρχει 

φλόγα. 

2. Ανοίξτε το κουτί (εξωτερική συσκευασία) μέσα 

υπάρχει μια χάρτινη συσκευασία που περιέχει 

το προϊόν. Ρίξτε το όπως είναι στην εστία του 

τζακιού χωρίς να το ανοίξετε. 

3. Αφήνετε να καεί ολοσχερώς μαζί με τα ξύλα. 

4. Τα υπολείμματα από τον καθαρισμό της 

καμινάδας θα καούν στην φωτιά.  

5. Αφού σβήσει το τζάκι, η στάχτη απορρίπτεται 

μαζί με τα υπολείμματα του προϊόντος 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ- ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:  

Για όλους τους τύπους τζακιών. Μία συσκευασία 

μπορεί να καθαρίσει καμινάδα έως 3-4 μέτρα 

ύψος. Γενικά για την καλύτερη συντήρηση της 

καμινάδας από 1 έως 2 φορές το μήνα.  
 

 

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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