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3.7 Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών & αντιψυκτικά

DUROSTICK D-14 Aποφρακτικό υγρό για σωλήνες και σιφόνια 

3.7 Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών & αντιψυκτικά

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

500-1.800gr, ανάλογα με τη διάμετρο των σωλήνων και το βαθμό 
συσσώρευσης ρύπων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερ-
μότητας, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία πα-
ραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

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

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 900gr
Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1.800gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα Υγρό διαβρωτικό - Kαφέ 

Ειδικό βάρος 1,84±0,05kg/lt

pH 0-1

Περιέχει θειϊκό οξύ

Aρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ. 5309/0/99
Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

Ι ΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αποφρακτικό υγρό άμεσης δράσης, 
για όλο το δίκτυο αποχέτευσης. Ξε-
βουλώνει γρήγορα σωληνώσεις, νιπτή-
ρες, μπανιέρες, λεκάνες, νεροχύτες, 
διαλύοντας συσσωρευμένα λίπη, απο-
φάγια, πουρί, τρίχες, χαρτιά, πανιά κ.ά. 
Χρησιμοποιείται τακτικά για τη βελτί-
ωση της ροής του νερού στις σωλη-
νώσεις, αποσυνθέτοντας τις οργανι-
κές ουσίες και τα λίπη. Αποτελεί τον 
πλέον οικονομικό τρόπο συντήρησης, 
αποφεύγοντας τις συχνές αποφράξεις 
και τις δυσάρεστες οσμές. Μας απαλ-
λάσσει από τη χρήση ατσαλίνας ή άλ-
λων περιττών δαπανών απόφραξης. Ο 
ειδικός αναστολέας διάβρωσης που 
περιέχει το D-14 συντελεί στο να μην 
καταστρέφονται τα μεταλλικά σιφόνια 
από χαλκό, ορείχαλκο, μόλυβδο, αλλά 
και οι πλαστικοί σωλήνες και τα σιφό-
νια από PVC ή πολυαιθυλένιο (εικ. 1). 
Να αποφεύγεται απαραίτητα η χρήση 
του προϊόντος σε γαλβανιζέ και σιφό-
νια από τσίγκο. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το D-14 είναι απαραίτητο για τα απο-
χετευτικά δίκτυα εστιατορίων, ξενο-
δοχείων, νοσοκομείων, εργοστασί-
ων, δημοσίων κτιρίων, κατοικιών κ.ά. 
Δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με 
πλαστικές μπανιέρες και νεροχύτες. 
Στην περίπτωση που η μεταλλική σχά-
ρα του νεροχύτη ή του νιπτήρα δεν εί-
ναι από καθαρό ανοξείδωτο υλικό, π.χ. 
νίκελ, ενδέχεται να μαυρίσει από το 
D-14, γι’ αυτό συνιστάται να ξεβιδώ-
νεται και να επανατοποθετείται μετά 
την ολοκλήρωση της απόφραξης (εικ. 
2). Συνιστάται η χρήση του να γίνεται 
μόνο από υπεύθυνα άτομα, ακολουθώ-
ντας σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης. 

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία εφαρμογής
Αφού φορέσετε πλαστικά γάντια και 
γυαλιά, κρατήστε και σταθεροποιήστε 
σε κάθετη θέση το δοχείο και πατή-

στε το ειδικό πώμα ασφαλείας, περι-
στρέφοντάς το για να ανοίξει. Από το 
σημείο όπου θα εφαρμοστεί το D-14 
θα πρέπει να απομακρυνθούν τυχόν 
λιμνάζοντα νερά, για να μη δημιουρ-
γηθεί εκτίναξη σταγόνων. 
2. Εφαρμογή
Αδειάστε μία μικρή ποσότητα και πα-
ρατηρήστε με προσοχή εάν υπάρχουν 
εκτινάξεις σταγόνων. Εάν όχι, ρίξτε την 
ανάλογη ποσότητα που απαιτείται για 
νιπτήρες, νεροχύτες (εικ. 3), λεκάνες, 
μπανιέρες (εικ. 4), σιφόνια και λιπο-
συλλέκτες (500gr) και για απόφραξη 
κεντρικού δικτύου διαμέτρου άνω των 
10cm (1.800gr). 
Λόγω δημιουργίας οσμών και πιθανής 
εκτίναξης σταγόνων από τη δράση του 
D-14 στις σωληνώσεις, απομακρυν-
θείτε. Αφού το αφήσετε να δράσει για 
3-5 λεπτά, ρίξτε λίγο νερό και εφόσον 
το δίκτυο έχει ξεβουλώσει αφήστε να 
τρέξει άφθονο νερό. Εάν όχι, επανα-
λάβετε τη διαδικασία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το αποφρακτικό D-14 είναι ισχυρό 
διαβρωτικό και καυστικό υγρό. Κατά 
την εφαρμογή του, ο χρήστης πρέπει 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να 
φορά γάντια και γυαλιά. Μη ρίχνετε 
το αποφρακτικό σε νερό που λιμνά-
ζει (στη λεκάνη της τουαλέτας, του 
νιπτήρα, της μπανιέρας, ή όπου αλ-
λού). Απομακρύνετε το νερό, τη χλω-
ρίνη, ή άλλα χημικά που βρίσκονται στο 
σημείο / περιοχή πριν την εφαρμογή 
του προϊόντος. Σε αντίθετη περίπτω-
ση υπάρχει κίνδυνος χημικής αντίδρα-
σής τους με το προϊόν, με απρόβλεπτο 
αποτέλεσμα και πιθανή ζημιά ή τραυ-
ματισμό σας.  Σε περίπτωση επαφής 
με το δέρμα σας ξεπλύνετε αμέσως 
με άφθονο νερό.

εικ. 1

εικ. 2

εικ. 3 εικ. 4
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