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F L O O R  –  Δ Α Π Ε Δ Α        

Laminate Cleaner  
Καθαριστικό υγρό για δάπεδα Laminate  

 
 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Ουδέτερο καθαριστικό για τα laminate δάπεδα και άλλα συνθετικά και φυλλόμορφα δάπεδα που είναι 

υδρόφοβα στο νερό. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι η γρήγορη δράση του και η εξάτμισή έτσι ώστε να μην 

εισχωρεί στην επιφάνεια. Αφαιρεί λεκέδες, αρωματίζει ελαφρά τον χώρο και ξαναζωντανεύει τα χρώματα της 

επιφάνειας. Τα συστατικά του αφορούν τους ρύπους και δεν χαλάνε τις επιστρώσεις του δαπέδου ούτε 

εισχωρούν στον πυρήνα του. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Είναι ειδικό καθαριστικό για υδρόφοβα δάπεδα. 

  Έχει γρήγορη δράση και εξάτμιση. 

 Δεν εισχωρεί στις επιστρώσεις του δαπέδου 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:  

Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, η επιφάνεια 

πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες. 

1. Αραιώστε το προϊόν σε κουβά 5% (δηλαδή 

50ml υλικό ανά 1 λίτρο νερό)  

2. Βουτήξτε μαλακή σφουγγαρίστρα και στύψτε 

πολύ καλά να φύγει όλο το νερό.  

3. Σφουγγαρίστε απαλά όλο το δάπεδο και 

αφήστε να στεγνώσει.  

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1 Lt για καθαρισμό επιφάνειας  6-

8 m²  

 

 

 

 

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 άχρωμο 

PH 6-7 

Οσμή χαρακτηριστική των 

συστατικών 

Συσκευασίες 1Lt & 3Lt 
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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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