
403

7.
 Κ

Α
Θ

Α
Ρ

ΙΣ
ΤΙ

Κ
Α

 &
 Π

Ρ
Ο

ΣΤ
Α

ΤΕ
Υ

ΤΙ
Κ

Α

7.1 Βιοδιασπώμενα καθαριστικά

DUROSTICK YACHT CLEANER Δραστικό αλκαλικό καθαριστικό πλαστικών σκαφών

7.2 Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Δραστικό αλκαλικό καθαριστικό υγρό 
χαμηλού αφρισμού που αφαιρεί επίμο-
νους λεκέδες από λάδια, γράσα, μαυ-
ρίλες και καπνιά.
Αφαιρεί το μελάνι από σουπιές και κα-
λαμάρια (συχνό φαινόμενο καθώς οι 
γλάροι λερώνουν τα καταστρώματα 
των σκαφών με μελάνι κατά την προ-
σπάθειά τους να τα φάνε) και με ένα 
ψέκασμα, χωρίς τρίψιμο, σε ελάχιστο 
χρόνο, ακόμη και αν έχει εισχωρήσει 
στους πόρους της επιφάνειας.
Αφαιρεί σκληρά ιζήματα και μικροορ-
γανισμούς από τα ύφαλα των σκαφών, 
καθώς και περιττώματα από γλάρους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROSTICK YACHT CLEANER είναι 
απαραίτητο για γενικό καθαρισμό όλων 
των πλαστικών σκαφών αναζωογονώ-
ντας και αποκαθιστώντας το αρχικό λευ-
κό χρώμα του gel coat (εικ. 1, 2, 3).
Καθαρίζει σε βάθος μαυρίλες και κι-
τρινίλες στις ταπετσαρίες των εξω-
τερικών μαξιλαριών καθώς και των 
μπαλονιών.
 Ιδανικό και για νιπτήρες, ντουζιέρες, 
βρύσες, νεροχύτες, πλαστικά τραπέ-
ζια, καρέκλες και μουσαμάδες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το DUROSTICK YACHT CLEANER εί-
ναι ιδιαίτερα ισχυρό. Κατά την εφαρ-
μογή και το ξέπλυμά του, συνιστάται 
η χρήση προστατευτικών πλαστικών 
γαντιών προς αποφυγή ερεθισμών του 
δέρματος. Για τοπικούς καθαρισμούς, 
ψεκάζουμε από απόσταση 25cm και 
αφήνουμε το προϊόν να δράσει για 2-3 
λεπτά. Στη συνέχεια, αφαιρούμε τα 
υπολείμματα με βρεγμένο σφουγγάρι 
ή ξεπλένουμε με άφθονο νερό. Για γε-
νικό καθαρισμό, αραιώνουμε με καθα-
ρό νερό σε αναλογία 1:1 σε έναν κουβά 
και διαβρέχουμε τις επιφάνειες. Συνι-
στάται η χρήση κοντότριχης πλαστικής 
σκούπας για το εύκολο τρίψιμο και τον 
αποτελεσματικό καθαρισμό. Ξεπλέ-
νουμε πριν στεγνώσει το υγρό στις επι-
φάνειες, με άφθονο νερό.

Προσοχή: Τα έγχρωμα gel coat και οι 
ευαίσθητες επιφάνειες μετά την εφαρ-
μογή του καθαριστικού πρέπει να ξε-
πλένονται με νερό εντός 30 δευτερο-
λέπτων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Δεν συνιστάται για καθαρισμούς επι-
φανειών από ορείχαλκο και χαλκό.  

εικ. 2

εικ. 3

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα Yγρό - Διάφανο

Άρωμα Φρεσκάδας που διαρκεί

pH 11,0±0,5

Περιέχει

Μη ιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%
Ανιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%,
φωσφορικά άλατα περισσότερο από 5% αλλά 
λιγότερο από 15%

Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ.: 13980/0/2009
Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/12-14m2 επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 36 μήνες 
από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως διαβρωτικό. Συνιστάται να διατη-
ρείται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε 
καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευ-
τείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος 
ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 18 τεμ. 750ml
Δοχείο 5lt, 10lt 

εικ. 1


