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D R A I N S - Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η       

Stops Clogging Black  
Αποφρακτικό & καθαριστικό υγρό σωληνώσεων  αποχετευτικού 

δικτύου 

 

                                

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Αποφρακτικό και καθαριστικό υγρό κατάλληλο για όλους τους τύπους σωληνώσεων αποχετευτικού δικτύου. 

Αποφράζει και απαλλάσσει τις σωληνώσεις από τις οργανικές επικαθήσεις, αποφεύγοντας έτσι το συχνό 

βούλωμα. Ιδανικό για χώρους εστίασης, κουζίνες, τουαλέτες, νιπτήρες, μπάνια, λεκάνες. Βοηθάει στην εύκολη 

απομάκρυνση τους με τη συνηθισμένη πίεση του νερού. Με συστηματική συντήρηση οι σωληνώσεις 

διατηρούνται καθαρές και αποφεύγεται το βούλωμα. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ     

 Δεν δημιουργεί ατμούς και αναθυμιάσεις. 

 Κατάλληλο για όλες τις σωληνώσεις του 

αποχετευτικού δικτύου P.V.C. 

 Κατάλληλο για σπιράλ & εύκαμπτες 

σωληνώσεις. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: 

Για απόφραξη: ρίξτε 500ml-1Lt ανάλογα με τον 

βαθμό βουλώματος η την διάμετρο των 

σωληνώσεων  και αφήστε το να δράσει για 20’- 

30’ λεπτά. Στην συνέχεια ρίξτε ζεστό νερό. 

Για συντήρηση: Σε σιφόνια με μεγάλη χρήση οικιών 

ή επαγγελματικών χώρων ή επαγγελματικών 

εργαστηρίων, η διαδικασία συντήρησης 

συνίσταται περιοδικά κάθε 15 ημέρες προκειμένου 

να απομακρύνει τις οργανικές ή ανόργανες 

επικαθήσεις από τις σωληνώσεις. 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα άλλα υγρά ή 

στερεά προϊόντα καθαρισμού ή άλλα 

αποφρακτικά. Βεβαιωθείτε ότι έχει ξεβγαλθεί το 

σιφόνι ή το δίκτυο με άφθονο νερό στην 

περίπτωση που έχει προηγηθεί άλλο καθαριστικό ή 

αποφρακτικό υγρό για την αποφυγή επικίνδυνης 

αντίδρασης.  

 

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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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μορφή- Χρώμα Υγρό υποκίτρινο έως 

άχρωμο 

PH 12-14 

Οσμή ακαθόριστη ελαφριά 

Συσκευασίες 1Lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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