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7.1 Βιοδιασπώμενα καθαριστικά 7.1 Βιοδιασπώμενα καθαριστικά

BIOCLEAN Βιοδιασπώμενο υγρό πιάτων

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το BIOCLEAN υγρό πιάτων είναι ένα 
υγρό απορρυπαντικό που δεν περιέ-
χει αλλεργιογόνες ουσίες, αμμωνία 
και φωσφορικά άλατα. Eίναι φιλικό 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, 
βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 
που διέπει τα απορρυπαντικά όσον 
αφορά τη βιοδιασπασιμότητά τους.
Δεν ερεθίζει το δέρμα και τα μάτια, 
είναι απαλό με τα χέρια, έχει ισχυρή 
καθαριστική δράση και δεν περιέχει 
πετρελαϊκά παράγωγα. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χάρη στη μοναδική του σύνθεση, δι-
αλύει εύκολα λίπη, σάλτσες και όλα 
τα κατάλοιπα του φαγητού χαρίζοντας 
αστραφτερή καθαριότητα σε όλα τα 
σκεύη της κουζίνας (εικ. 1, 2).
Ο αφρός που δημιουργεί ακόμα και 

μία μικρή ποσότητα του BIOCLEAN 
υγρού πιάτων είναι τόσο πλούσιος 
που αρκεί για να πλύνετε μεγάλες 
ποσότητες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Βάζετε λίγο BIOCLEAN υγρό πιάτων 
επάνω σε υγρό σφουγγαράκι, για 
απευθείας πλύσιμο των πιάτων και 
των άλλων σκευών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Δεν ερεθίζει τις ευαίσθητες επιδερ-
μίδες. 
Χωρίς καμμία επισήμανση επικινδυ-
νότητας. Συγκρίνετέ το.
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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 18 τεμ. 500ml
Δοχείο 5lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή Παχύρρευστο υγρό

Χρώμα Πράσινο 

Ειδικό βάρος 1,00±0,05kg/lt

Άρωμα Φρεσκάδας

pH Ουδέτερο

Εύφλεκτο Όχι

Περιέχει

Μη ιονικά επιφανειοδραστικά περισσότερο από 5%,
αλλά λιγότερο από 15%
Ανιονικά 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. 12967/0/2008
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.


