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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απορρυπαντικό αφαλάτωσης με βάση το υδροχλωρικό οξύ για δύσκολες ακαθαρσίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αφαιρεί αποτελεσματικά ανόργανες επικαλύψεις όπως: εναποθέσεις ασβεστόλιθου, 
εξάνθηση άλατος, τσιμέντο, σοβάδες, σκουριά.
Εξαιρετικό για σχολαστικό καθαρισμό δαπέδων για πρώτη φορά.
Ιδανικό για δάπεδα εξωτερικού χώρου.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ Τερακότα, κλίνκερ, πορσελάνη, κεραμικό γυαλισμένο, γυάλινο μωσαϊκό, πέτρες ανθεκτικές 
στα οξέα. Μην το χρησιμοποιείτε σε ξύλο και ευαίσθητα στα οξέα υλικά. Αφαιρέστε αμέσως τις 
πιτσιλιές του διαλύματος από τις ευαίσθητες στο οξύ επιφάνειες και ξεπλύνετε καλά με νερό.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το προϊόν μπορεί να αραιωθεί σε διάφορες αραιώσεις. Αραιώστε το σύμφωνα με τις 
συνιστώμενες δόσεις. Εφαρμόστε το προϊόν στην επιφάνεια που θα καθαρίσετε με πινέλο, 
σφουγγάρι ή σπρέι. Αφήστε το προϊόν να δράσει για λίγα λεπτά. Προχωρήστε στη φάση του 
ξεβγάλματος χρησιμοποιώντας ένα πλυστικό πίεσης ή χειροκίνητα με βρεγμένες βούρτσες.

Για βαθύ καθαρισμό εργοταξίων και για αφαίρεση βαριών ρύπων: αραιώστε το προϊόν 
με νερό σε αναλογία 1: 3 ή 1: 4.

Για την εξάλειψη της εξάνθησης της άλατος και για τον καθαρισμό υαλοκεραμικών 
επικαλύψεων: αραιώστε το προϊόν με νερό σε αναλογία 1: 6 ή 1: 8.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Εμφάνιση: κόκκινο διαφανές υγρό
pH: 0,5 +/- 0,5
Ειδικό βάρος [g/ml]: 1,10 +/- 0,020

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσετε στα αρχικά δοχεία. Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τη χρήση και την απόρριψη, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά του προϊόντος συμβουλευτείτε το 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό 
το Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων, οι συστάσεις για χρήση και οι εφαρμογές του προϊόντος 
βασίζονται στις γνώσεις μας και στις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο προϊόν κατά την 
ημερομηνία αυτού του εγγράφου. Το προϊόν μπορεί να έχει διαφορετικές εφαρμογές και οι 
συνθήκες λειτουργίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τα υλικά και τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες που δεν γνωρίζουμε. Επομένως, η Italchimica δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για 
την καταλληλότητα του προϊόντος και τα αποτελέσματα για τις διεργασίες σας, χωρίς να 
γνωρίζετε τις λεπτομέρειες των συνθηκών χρήσης σας. Συνιστούμε δοκιμές μικρής κλίμακας 
για να επιβεβαιώσετε την καταλληλότητα. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για εσφαλμένη 
χρήση των προϊόντων της. Η τεχνική μας υπηρεσία είναι διαθέσιμη για να βρει τις βέλτιστες 
συνθήκες χρήσης των προϊόντων.


