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Β ΑΤ Η R O O M  -  Μ Π Α Ν Ι Ο       

Toilet Cleaner  
Ισχυρό καθαριστικό τουαλέτας 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Ισχυρό καθαριστικό, διαλύει και  εξαλείφει τα άλατα και τους οργανικούς ρύπους από τη λεκάνη  της 

τουαλέτας, ενώ παράλληλα καταπολεμά τις εστίες μικροβίων,  εξασφαλίζοντας αποτελεσματική καθαριότητα 

και υγιεινή. Με  τακτική χρήση αποτρέπεται ο σχηματισμός αλάτων, ασβεστίου  και πουρί στη λεκάνη. 

Κατάλληλο για λευκά και χρωματιστά είδη  υγιεινής. 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ     

 Αφαιρεί πουρί, άλατα, σκουριές & οργανικές 

επικαθίσεις. 

 Εξασφαλίζει καθαριότητα & υγιεινή. 

 Με ευχάριστο άρωμα που διαρκεί. 

 Κατάλληλο για επαγγελματίες στον χώρο του 

HO.RE.CA. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:  

1. Ρίξτε στο χείλος της λεκάνης ποσότητα TOILET 

CLEANER τόση ώστε να αρχίσει να ρέει ομαλά 

προς τα τοιχώματα και αφήστε να δράσει 3-5 

λεπτά.  

2. Τρίψτε με βούρτσα την περιοχή και ξεβγάλετε 

πατώντας το καζανάκι. 

3. Στην συνέχεια ρίξτε λίγο προϊόν στον πυθμένα 

της λεκάνης και αφήστε να λειτουργήσει για 

λίγα λεπτά. Το προϊόν θα διαλύσει τα άλατα και 

τους έγχρωμους λεκέδες που έχουν 

δημιουργηθεί.  

4. Τρίψτε με το βουρτσάκι της τουαλέτας καλά και 

μετά τραβήξτε το καζανάκι. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1 Lt καλύπτει 6-8 m² επιφάνειας. 

(Διαλυμένο ή Αδιάλυτο) 

 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Το προϊόν περιέχει φωσφορικό οξύ. Μην 

χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα άλλα υγρά ή στερεά 

προϊόντα καθαρισμού ή αποφρακτικά παντός 

τύπου. 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. Μην το 

χρησιμοποιείται για άλλη χρήση εκτός από την 

υποδεικνυόμενη. 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΙΚΕΤΑΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Πλήρεις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό και 

απόρριψη του προϊόντος, παρέχονται σε 

ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 

 

5. Επαναλάβατε την διαδικασία σε καθημερινή  

η εβδομαδιαία βάση ανάλογα με την χρήση της  

τουαλέτας. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μορφή- Χρώμα υγρό/ ρευστό, άχρωμο 

PH 2 

Οσμή Χαρακτηριστική 

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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