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Περιγραφή: 

Όξινο καθαριστικό υγρό, ανόργανων υπολειμμάτων.  

Ενδείκνυται για τον καθαρισμό πάνω σε επιφάνειες 

κεραμικών πλακιδίων, φυσικών πετρών και αγυάλιστων 

μαρμάρων, υπολειμμάτων όπως:  

 σκυροδέματος 

 τσιμέντου  

 ασβέστη 

 αρμόστοκου 

 κόλλας πλακιδίων  

Ακόμη είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό προσόψεων 

οικοδομών από υπολείμματα τσιμεντοκονιαμάτων και 

αλάτων. 

 

Ιδιότητες / Πλεονεκτήματα: 

Το DOMOCLEAN διαλυτοποιεί όλα τα ανόργανα συνδετικά 

υλικά της οικοδομικής.   

 

Σύνθεση: Υδατικό διάλυμα οξέων 

 

 Γρήγορη και χωρίς μεγάλη προσπάθεια απομάκρυνση 

όλων των ανόργανων υπολειμμάτων.   

 Κατάλληλο για απολύμανση χώρων φύλαξης 

τροφίμων.   

 

 

 

Τεχνικά Δεδομένα: 

Τύπος συσκευασίας: Πλαστικό δοχείο 

Συσκευασία: 1kg, 4 kg 20 kg  

Χρώμα: Διαφανές 

Ειδικό Βάρος: 1,12 kg/l 

 

Εφαρμογή: 

1. Απλώνουμε το DOMOCLEAN ως έχει ή αραιωμένο έ-

ως 1:1 με νερό στην επιφάνεια που θέλουμε να 

καθαρίσουμε.  

2. Αφήνουμε το υγρό να δράσει για 2-3 λεπτά και 

τρίβουμε την επιφάνεια με σκληρή βούρτσα (όχι 

μεταλλική).  

3. Ακολούθως ξεπλένουμε με άφθονο νερό.  

Για δύσκολα λερώματα επαναλαμβάνουμε τη 

διαδικασία. Η χρήση λαστιχένιων γαντιών κατά την 

εφαρμογή του DOMOCLEAN είναι απαραίτητη 

Καθαρίστε τα εργαλεία µε νερό αμέσως μετά τη χρήση. 
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Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν μόνον το συγκεκριμένο προϊόν, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί και οι ίδιες πληροφορίες πιθανώς δεν ισχύουν αν αυτό συνδυαστεί με οπο ιαδήποτε 

άλλα υλικά ή με οποιαδήποτε διαφορετική διεργασία. Οι πληροφορίες απ' όσο γνωρίζει η εταιρία μας είναι ακριβείς και αξιόπιστες, χωρίς αυτό να αποτελεί δήλωση ή εγγύηση. Παραμένει 

ατομική ευθύνη του καταναλωτή ή χρήστη για να κρίνει αν ικανοποιείται από την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών, για την συγκεκριμένη εφαρμογή του προϊόντος. 

Με την παρούσα έκδοση καταργούνται όλα τα προηγούμενα Τεχνικά Φυλλάδια του προϊόντος που προϋπήρχαν. Σεπτέμβριος 2008. 

 

Κατανάλωση: 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες: 

 Προς αποφυγή κινδύνου αλλοίωσης της επιφάνειας 

συνιστάται η εκ των προτέρων δοκιμαστική εφαρμογή. 

 Σε εμαγιέ επιφάνειες πρέπει ο καθαρισμός να διαρκεί 

σύντομο χρονικό διάστημα και να ξεπλένεται αμέσως η 

επιφάνεια με άφθονο νερό. 

 Μεταλλικά δοχεία και εργαλεία είναι ακατάλληλα για 

την εφαρμογή του DOMOCLEAN.  

 Ελάχιστος χρόνος ζωής 18 μήνες, αν αποθηκευτεί 

στην αρχική του συσκευασία, σε δροσερό / ξηρό χώρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία: 

Το προϊόν περιέχει οξύ και κατατάσσεται ως διαβρωτικό. Φοράτε 

κρέμα, γάντια εργασίας και γυαλιά. Αερίζετε καλά το χώρο. Μετά 

την επαφή με χέρια, ξεπλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλυθείτε καλά με άφθονο 

νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.  

 

 [Απόρριψη]:  

Συλλέγετε τα απορρίμματα κι ανακυκλώστε. Μην πετάτε το υλικό 

σε κανάλια ύδρευσης – άρδευση ή στις αποχετεύσεις. Άδεια 

πλαστικά δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Δοχεία με υπολείμματα 

ρευστού δεν πρέπει να απορριφθούνε χωρίς επισήμανση.  

 

 

150-200 g/m2, ανάλογα με το είδος του ρύπου.  


