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COLORFILL CLEAN 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ 
 
 
 
ΧΡΗΣΕΙΣ 
Το COLORFILL CLEAN είναι ειδικό, όξινο καθαριστικό αρμών και υπολειμμάτων 
τσιμεντοκονιαμάτων από πλακίδια, φυσικούς λίθους και αδρά αγυάλιστα μάρμαρα. 
 
ΣΥΣΤΑΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Όξινο καθαριστικό υπολειμμάτων τσιμέντου, ασβέστη και αλάτων. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 Το COLORFILL CLEAN χρησιμοποιείται ως έχει ή αραιωμένο 1:1 με νερό.  

 Απλώνουμε το καθαριστικό στην επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί και το 
αφήνουμε να δράσει για 2-3 λεπτά.  

 Στην συνέχεια τρίβουμε με σκληρή βούρτσα και ξεπλένουμε με άφθονο νερό. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ. Όλες οι εργασίες γίνονται με την χρήση πλαστικών γαντιών. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
Περίπου 150-200 kg/m2, ανάλογα με την εφαρμογή.. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ 

 Σε δοχεία του1 kg. 

 Σε ξηρό μέρος, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον 
παγετός, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε δοχεία που δεν 
έχουν ανοιχθεί. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Το προϊόν κατατάσσεται ως διαβρωτικό. 

 Να συμβουλεύεστε πάντοτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης. 

 Σε κλειστούς χώρους φροντίστε για τον αερισμό τους κατά την χρήση του 
προϊόντος. 

 Οι εμαγιέ επιφάνειες είναι ευαίσθητες στα όξινα καθαριστικά. Ο καθαρισμός 
τους πρέπει να γίνεται πολύ γρήγορα και πρέπει να ξεπλένονται πολύ καλά 
και γρήγορα. 

 Τα μεταλλικά δοχεία είναι ακατάλληλα για μετάγγιση του προϊόντος. 

 Πριν από κάθε καθαρισμό δοκιμάστε το προϊόν σε μικρή επιφάνεια. 

 Προκαλεί εγκαύματα. Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά .  

 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως 
ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).  

 Μην αναπνέετε τις αναθυμιάσεις.  

 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και 
ζητήστε ιατρική συμβουλή.  

 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα  πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό .  

 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία γάντια και συσκευή προστασίας 
ματιών/προσώπου.  

 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 

Μορφή Διαφανές υγρό 

pH ~0,5 

Πυκνότητα  1,1  kg/lit 

 
 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 
Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται στο παρόν δελτίο 
συντάχθηκαν με βάση το μέγιστο των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας 
μας, θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά αποτελέσματα και απαιτούν 
επαλήθευση μετά από πολλές εφαρμογές. Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται 
αυτό το προϊόν πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητά του για την προτιθέμενη 
εφαρμογή. Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει ο 
τελικός χρήστης. 
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