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DUROSTICK QUICK CLEANER Καθαριστικό για οικιακή και επαγγελματική χρήση

7.2 Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Δραστικό καθαριστικό υγρό, χαμηλού 
αφρισμού που αφαιρεί με ένα πέρα-
σμα, χωρίς τρίψιμο, σε ελάχιστο χρό-
νο, σκληρή βρωμιά, ξεραμένα ή κα-
μένα λίπη. 
Παρουσιάζει υψηλή καθαριστική δρά-
ση χωρίς να καταστρέφει τις επιφά-
νειες όπου εφαρμόζεται. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROSTICK QUICK CLEANER είναι 
κατάλληλο για καθαρισμό τόσο για οι-
κιακή όσο και για επαγγελματική χρή-
ση σε νιπτήρες (εικ.1), μπανιέρες από 
πορσελάνη ή πλαστικό, ντουζιέρες από 
γυαλί ή ακρυλικό πλαστικό, βρύσες, νε-
ροχύτες (εικ. 2), κεραμικές εστίες, φίλ-
τρα απορροφητήρων (εικ. 3), φούρνους, 
αφού προθερμανθούν στους 50°C.
Συνιστάται επίσης για τον καθαρισμό 

οικιακών ή επαγγελματικών τεντών, για 
μουσαμάδες φορτηγών αλλά και για τον 
καθαρισμό καταστρωμάτων σκαφών.
Καθαρίζει πλακίδια, γρανίτες, δάπεδα 
από laminate κλπ.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
To DUROSTICK QUICK CLEANER εί-
ναι ιδιαίτερα ισχυρό καθαριστικό. Κα-
τά την εφαρμογή και το ξέπλυμά του, 
συνιστάται η χρήση προστατευτικών 
πλαστικών γαντιών.
Ψεκάστε από απόσταση 20-25cm και 
αφήστε το προϊόν να δράσει για 1-3 
λεπτά. Στη συνέχεια, αφαιρέστε με 
βρεγμένο σφουγγάρι και ξεπλύντε με 
άφθονο νερό.
Για απλό φρεσκάρισμα γενικού καθα-
ρισμού και αστραφτερή καθαριότητα 
σε όλο το σπίτι, προσθέστε 1 ποτήρι 
του νερού QUICK CLEANER σε 4lt νερό.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα Υγρό - Διάφανο

Ειδικό βάρος 1,10±0,05kg/lt

Άρωμα Φρεσκάδας που διαρκεί

pH 11,0-11,5

Περιέχει

Μη ιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%
Ανιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%,
φωσφορικά άλατα περισσότερο από 5% αλλά 
λιγότερο από 15%

Aρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ. 9278/0/2005
Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 36 μήνες 
από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως διαβρωτικό. Συνιστάται να δια-
τηρείται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται 
σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβου-
λευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊ-
όντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 18 τεμ. 750ml
Δοχείο 5lt, 10lt, 20lt

εικ. 1

εικ. 2

εικ. 3


