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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βιολογικό ενζυματικό προϊόν κατά της δυσοσμίας για τη συντήρηση σωληνώσεων, αγωγών 
αποχέτευσης και φρεατίων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ουδέτερο προϊόν, δεν καταστρέφει τα υλικά με τα οποία έρχεται σε επαφή
Η τακτική χρήση του προϊόντος διατηρεί την τέλεια απόδοση και μειώνει το κόστος 
συντήρησης και διάθεσης συστημάτων βιολογικού καθαρισμού, βόθρων, αποχετεύσεων, 
σιφονιών και λιποδιαχωριστών 
Αραιωμένο σε διάλυμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση της δυσοσμίας των 
αποβλήτων και των δοχείων αποθήκευσης και συλλογής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Αδειάστε τη δόση του προϊόντος απευθείας στον νιπτήρα ή στην αποχέτευση. Δοσολογία: 
Αρχική ή επιθετική εφαρμογή: 400-600 ml προϊόντος. Εφαρμογή συντήρησης: 120-
180 ml προϊόντος 1 φορά την εβδομάδα. Αποσμητική εφαρμογή: εφαρμογή απευθείας 
στα απόβλητα και στις επιφάνειες, αραιωμένο με δοσολογία 10-20 ml/λίτρο νερού. Για 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του προϊόντος, η εφαρμογή πρέπει να  γίνεται μετά από τον 
καθαρισμό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Όψη: Κεχριμπαρί/Υπόλευκο Αδιαφανές Υγρό
pH: 6,5 +/- 0,5
Ειδικό βάρος [g/ml]: 1,000 +/- 0,020

Τα παραπάνω στοιχεία είναι χαρακτηριστικές τιμές παραγωγής και δεν συνιστούν 
προδιαγραφές.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σε περίπτωση αμφιβολίας, δοκιμάστε τη συμβατότητα με τα υλικά, σε ένα μικρό κρυφό 
σημείο, πριν τη χρήση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Να φυλάσσεται στον αρχικό 
του περιέκτη. Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τη χρήση και την απόρριψη, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Το προϊόν δεν περιέχει επιφανειοδραστικά

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά του προϊόντος, συμβουλευτείτε το 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
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N CODE 2410 EAN 8032680392535
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5 Oz. 176,37
Box x Pit 72
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