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BIOCLEAN Bιοδιασπώμενη κρέμα καθαρισμού χεριών

7.1 Βιοδιασπώμενα καθαριστικά
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
H κρέμα  καθαρ ισμού  χερ ιών 
BIOCLEAN της DUROSTICK με γλυκε-
ρίνη, δεν περιέχει αλλεργιογόνες ου-
σίες, αμμωνία, φωσφορικά άλατα και 
πετρελαϊκά παράγωγα. 
Είναι φιλική προς τον άνθρωπο και 
το περιβάλλον, βάσει της νομοθεσί-
ας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα καθα-
ριστικά όσον αφορά τη βιοδιασπασι-
μότητά τους. Καθαρίζει σε βάθος τα 
χέρια, χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς 
και αλλεργίες, αφήνοντας άρωμα 
φρεσκάδας (εικ. 2).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η  κ ρ έ μ α  κ α θ α ρ ι σ μ ο ύ  χ ε ρ ι ώ ν 
BIOCLEAN είναι απαραίτητη για εργα-
ζόμενους που εκτελούν χειρονακτι-
κές εργασίες και επιθυμούν να συν-
δυάσουν τον αποτελεσματικό καθα-

ρισμό με τη φροντίδα των χεριών τους 
(εικ. 2).
Ιδανική για υδραυλικούς, μηχανικούς, 
σιδεράδες, ελαιοχρωματιστές, τυπο-
γράφους κλπ. 
Διαλύει γράσο, λίπη, μελάνι, μουντζού-
ρες, χρώματα, πίσσα και δεν αφήνει 
υπολείμματα οσμών, μετά την ολοκλή-
ρωση του καθαρισμού.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ελάχιστη ποσότητα κρέμας καθαρι-
σμού είναι αρκετή προκειμένου να 
καθαριστούν τα χέρια με τον ίδιο τρό-
πο που χρησιμοποιούμε το κρεμοσά-
πουνο.
Ύστερα από λίγο και αφού διαλυθούν 
οι βρωμιές, ξεπλένουμε με άφθονο 
νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον ήλιο, τις πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες και τον παγετό.
Υπό αυτές τις συνθήκες αποθήκευσης, το προϊόν διατηρείται 
για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας 
βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συ-
νιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση 
κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το 
δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 20 τεμ. 500ml
Δοχείο 5lt με αντλία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή Παχύρρευστο υγρό

Χρώμα Γαλάζιο 

Ειδικό βάρος 1,00±0,05kg/lt

Άρωμα Φρεσκάδας

pH Ουδέτερο

Εύφλεκτο Όχι

Περιέχει

Mη ιονικά επιφανειοδραστικά περισσότερο από 5%
αλλά λιγότερο από 15%
Aνιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%,
αμφοτερικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%,
πολυκαρβοξυλικά

Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Δεν ερεθίζει το δέρμα

Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ. 12221/0/2008
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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