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7.1 Βιοδιασπώμενα καθαριστικά 7.1 Βιοδιασπώμενα καθαριστικά
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ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
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ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ - ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα Υγρό - Διάφανο

Ειδικό βάρος 1,00±0,05kg/lt

Άρωμα Φρεσκάδας που διαρκεί

Εύφλεκτο Όχι

Περιέχει
Μη ιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%
Ανιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από από 5%

Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ.: 13978/0/2009
Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

Το προϊόν έχει εξετασθεί και πιστοποιηθεί επισήμως από τα ακόλουθα γερμανικά 
ινστιτούτα: • Ινστιτούτο FRESENIUS.
 • Ινστιτούτο BREGAU για εφαρμοσμένη περιβαλλοντική τεχνολογία.
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BIOCLEAN Βιοδιασπώμενο καθαριστικό Air Condition

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πρωτοποριακό υγρό καθαρισμού φίλ-
τρων και στοιχείων (κυψελών) του Air 
Condition. 
Δεν περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες, 
αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρε-
λαϊκά παράγωγα. Φιλικό προς τον άν-
θρωπο και το περιβάλλον βάσει της νο-
μοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα 
απορρυπαντικά όσον αφορά τη βιοδια-
σπασιμότητά τους. 
Απαραίτητο για τη φροντίδα καθαριό-
τητας και για την προστασία και υγιει-
νή των χώρων που επιβαρύνονται καθη-
μερινά από την ανακύκλωση του αέρα 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μέσα 
από τα φίλτρα του Air Condition. Παρέ-
χει προστασία σε άτομα που κατά την 
περίοδο της άνοιξης έχουν αλλεργικά 
συμπτώματα από τη γύρη των λουλου-
διών ή αντιμετωπίζουν αναπνευστικά 
προβλήματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το BIOCLEAN απαλλάσσει τα φίλτρα 
των Air Conditions από συσσωρευμέ-
νους ρύπους σκόνης και καπνιάς από 
τσιγάρα. Απομακρύνει δυσάρεστες 
οσμές, αφήνοντας ευχάριστο άρωμα 
φρεσκάδας και μία απόλυτα υγιεινή 
ατμόσφαιρα. Η ευκολία στη χρήση και 
το χαμηλό κόστος εφαρμογής, μας επι-
τρέπει να διατηρούμε πάντα την ατμό-
σφαιρα του χώρου, ευχάριστη και καθα-
ρή. Έχει αποδειχθεί ότι όλα τα ακάρεα 
που προσκολλώνται στα φίλτρα, απομα-

κρύνονται με την συχνή εφαρμογή του 
προϊόντος.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αφαιρέστε τα φίλτρα, ψεκάστε τα ομοι-
όμορφα αφήνοντας να δράσει το καθα-
ριστικό για 5 λεπτά και ξεπλύνετε με 
νερό. Ακολούθως, ψεκάστε τα στοι-
χεία-κυψέλες του Air Condition που βρί-
σκονται πίσω από τα φίλτρα. Θέσατε 
σε λειτουργία το Air Condition στη θέ-
ση ψύξης για αποτελεσματικότερη δρά-
ση. Το υγρό θα απομακρυνθεί μόνο του 
μαζί με τους διαλυμένους ρύπους, χω-
ρίς ξέβγαλμα,  μέσω του σωλήνα απο-
χέτευσης. Για πολυκαιρισμένα κατάλοι-
πα επαναλάβατε τη διαδικασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επι-
σήμανση επικινδυνότητας βάσει της 
ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής 
νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να δι-
ατηρείται μακριά από παιδιά. Σε πε-
ρίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως 
ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δο-
χείο ή την ετικέτα. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους για 
3 χρόνια από την ημερομηνία παρα-
γωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κασετίνα 12 τεμ. των 500ml
Δοχείο 5lt, 20lt


