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F L O O R  –  Δ Α Π Ε Δ Α        

K 16 
Ισχυρό όξινο καθαριστικό υγρό κεραμικών πλακιδίων & αρμών 

 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Ισχυρό όξινο υγρό καθαρισμού κεραμικών πλακιδίων και αρμών. Αφαιρεί και απομακρύνει υπολείμματα 

αρμόστοκων, τσιμέντου, σοβάδων και άλλων οικοδομικών υλικών από κεραμικές επιφάνειες. Κατάλληλο και 

για καθαρισμό άλλων δύσκολων οργανικών και ανόργανων λεκέδων όπως λάδια και λιπαρούς λεκέδες, 

καπνιά, άλατα, σκουριές από πλακάκια, μάρμαρα, φυσική πέτρα, κ.α 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ     

 Αφαιρεί σκουριά και άλατα. 

 Καθαρίζει δύσκολους λεκέδες & επικαθήσεις 

από ανόργανα υλικά. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:  

1. Απλώστε το προϊόν αυτούσιο ή αραιωμένο 

στην επιφάνεια, τρίψτε με σκληρό σφουγγάρι ή 

σκούπα όλη την επιφάνεια  και αφήστε να 

δράσει για 2-3 λεπτά της ώρας.  

2. Ξεβγάλτε την επιφάνεια με άφθονο νερό, 

τρίβοντας παράλληλα με την σκούπα ή 

σκληρό σφουγγάρι. 

3. Αφήστε να στεγνώσει η επιφάνεια. 

4. Επαναλάβετε αν χρειαστεί με αυτούσιο προϊόν, 

σε συγκεκριμένα σημεία τρίβοντας με 

σφουγγάρι. 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Το προϊόν στις προτεινόμενες δόσεις είναι 

κατάλληλο για τους περισσότερους τύπους 

κεραμικών πλακιδίων. Μην το χρησιμοποιείτε σε 

άλλες επιφάνειες όπως ξύλο, μαλακά μέταλλα, 

αλουμίνιο, μάρμαρα, γρανίτες, πορσελάνες, 

ανοξείδωτες επιφάνειες. Φροντίστε για την 

προστασία αυτών των επιφανειών από τους 

ατμούς του προϊόντος αυτού. Αν δεν είστε 

σίγουροι για την αντοχή της κεραμικής επιφάνειας, 

χρησιμοποιήστε το προϊόν αφού κάνετε δοκιμή, σε 

ένα σημείο που δεν είναι εμφανές. 

 

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 άχρωμο 

PH 1 

Οσμή ακαθόριστη ερεθιστική- 

ελαφριά οσμή 

αρώματος 

Συσκευασίες 1Lt, 3Lt, 5Lt, 20Lt 
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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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