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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Σν CL 14 VIT CLEAN είλαη πνιύ ηζρπξό ζπκππθλσκέλν 

απνθξαθηηθό απνρεηεύζεσλ θαηάιιειν κόλν γηα επαγγεικαηηθή 

ρξήζε. Έρεη άκεζε δξάζε θαη είλαη θαηάιιειν γηα όιν ην 

απνρεηεπηηθό δίθηπν. Είλαη βαξύηεξν από ην λεξό θαη ην δηαπεξλά 

εύθνια θηάλνληαο ζην ζεκείν πνπ έρεη θξάμεη ε απνρέηεπζε. 

Ξεβνπιώλεη κέζα ζε ιίγα ιεπηά ζσιελώζεηο, ληπηήξεο, ιεθάλεο, 

κπαληέξεο, λεξνρύηεο, ζηθώληα θιπ. Δηαιύεη ηα ζπζζσξεκέλα 

ιίπε, ραξηηά, πνπξί, ζαπνύληα, ηξίρεο, ππνιείκκαηα ηξνθίκσλ θαη 

νξγαληθώλ θαηαινίπσλ πνπ έρνπλ θξάμεη ηελ απνρέηεπζε. Είλαη 

ηδηαίηεξα θαηάιιειν γηα επείγνπζεο απνθξάμεηο. Δελ πξνζβάιεη 

ηελ πνξζειάλε, ηηο πιαζηηθέο ζσιελώζεηο θαη ηηο αλνμείδσηεο 

επηθάλεηεο. 

ΠΡΟΟΥΖ: Λόγσ κεγάιεο νμύηεηαο ρξεηάδεηαη κεγάιε 

πξνζνρή ζηελ ρξήζε. Γηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ρξήζεο 

θαησηέξσ. 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Πξνζθέξεη άκεζε δξάζε 

 Καηάιιειν γηα επείγνπζεο απνθξάμεηο 

 Καηάιιειν γηα όιν ην απνρεηεπηηθό δίθηπν 

 Δελ πξνζβάιεη ηελ πνξζειάλε, ηηο ζσιελώζεηο θαη ηηο 
αλνμείδσηεο επηθάλεηεο 

 Επαγγεικαηηθό πξντόλ 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 
Σν CL 14 VIT CLEAN είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιειν γηα άκεζεο θαη 

απνηειεζκαηηθέο απνθξάμεηο απνρεηεπηηθώλ δηθηύσλ ζε 

λνζνθνκεία, μελνδνρεία, εζηηαηόξηα, εξγνζηάζηα, δεκόζηα θηίξηα, 

ζπίηηα θιπ. Απνηειεί ηνλ πιένλ νηθνλνκηθό ηξόπν απόθξαμεο –  

 

ζπληήξεζεο ηνπ απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ. Η ρξήζε ηνπ ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα εμαζθαιίδεη ην θαζαξηζκό ησλ απνρεηεύζεσλ θαη 

ηε ζσζηή ξνή ηνπ λεξνύ, απνθεύγνληαο ηηο απνθξάμεηο θαη ηηο 

δπζάξεζηεο νζκέο.     

 

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 

1. Απνκαθξύλεηε ιηκλάδνληα λεξά. Σν CL 14 VIT CLEAN κόιηο έξζεη 
ζε επαθή κε ην λεξό δεκηνπξγεί ηδηαίηεξα ηζρπξή αληίδξαζε θαη 
κπνξεί λα εθηηλαρζνύλ ζηαγόλεο. 

2. Σν CL 14 VIT CLEAN  είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξό απνθξαθηηθό. Καηά 
ηελ εθαξκνγή ηνπ επηβάιιεηαη ε ρξήζε πιαζηηθώλ γαληηώλ θαη 
πξνζηαηεπηηθώλ γπαιηώλ. 

3. Σνπνζεηήζηε ην δνρείν ζε όξζηα ζέζε θαη αλνίμηε πξνζεθηηθά ην 
πώκα αζθαιείαο. 

4. Πξνζνρή θίλδπλνο: κελ πξνζζέηεηε λεξό ή άιια ρεκηθά ζην 
πεξηερόκελν.  

5. Αδεηάζηε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα θαη’ επζείαλ ζηελ απνρέηεπζε 
πνπ παξνπζηάδεη πξόβιεκα.  

6. Σνπνζεηήζηε ακέζσο ζην άλνηγκα ηεο απνρέηεπζεο έλα βαξύ 
δνρείν γηα λα εκπνδίζεηε πηζαλή εθηίλαμε ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο 
απνρέηεπζεο θαη ηηο αλαζπκηάζεηο νμέσλ. 

7. Επεηδή ην CL 14 VIT CLEAN είλαη βαξύηεξν από ην λεξό, ην 
δηαπεξλά εύθνια, θηάλνληαο ζηα ζεκεία πνπ εκπνδίδνπλ ηε ξνή. 

8. Αθήζηε ηα εηδηθά ζπζηαηηθά ηνπ πξντόληνο λα δξάζνπλ γηα 30 
ιεπηά. 

9. Ρίμηε ιίγν λεξό γηα λα βεβαησζείηε όηη ην δίθηπν έρεη μεβνπιώζεη. 
Αλ ε ξνή ηνπ λεξνύ είλαη θαλνληθή ξίμηε άθζνλν λεξό γηα λα 
απνκαθξπλζνύλ ηα ππνιείκκαηα από ηα δηαιπκέλα θαηάινηπα. 

10. Η πξνηεηλόκελε δνζνινγία ζα μεβνπιώζεη ηηο πεξηζζόηεξεο 
απνρεηεύζεηο. Αλ ην πξόβιεκα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη 
επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία από ηελ αξρή. 

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 πληζηάηαη ε ρξήζε ηνπ CL 14 VIT CLEAN κόλν από 
επαγγεικαηίεο ή από ππεύζπλα άηνκα αθνινπζώληαο πξνζερηηθά 
ηηο νδεγίεο ρξήζεο.  

 Δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε επαθή κε πιαζηηθέο κπαληέξεο θαη 
λεξνρύηεο.  

 ε πεξίπησζε πνπ ε κεηαιιηθή ζράξα ηνπ λεξνρύηε ή ηνπ ληπηήξα 
δελ είλαη από αλνμείδσην αηζάιη ζπληζηάηαη λα μεβηδώλεηαη θαη λα 
επαλαηνπνζεηείηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Επηβάιιεηαη ν ρώξνο εθαξκνγήο λα αεξίδεηαη επαξθώο. 
Απνκαθξπλζείηε από ην ρώξν όζν δηαξθεί ε δξάζε ηνπ πξντόληνο 
γηα λα κελ εηζπλέεηε ηηο αλαζπκηάζεηο. 

 Δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε δίθηπν πνπ έρεη πξνεγεζεί ξίςε 
άιισλ ρεκηθώλ ή ρισξίλεο. 

 Δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια βεληνύδα.  
 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ 
900gr γηα απόθξαμε ζε ληπηήξεο, λεξνρύηεο, ιεθάλεο, ζηθώληα 
θιπ.1800gr γηα απόθξαμε ζε θεληξηθά δίθηπα απνρεηεύζεσλ κε 
δηάκεηξν 10cm. 
 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Μνξθή: Τγξό 

Υξώκα: Καθέ ζθνύξν 

Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή  

Δηδηθό βάξνο: 1,800  gr/ml 25
ν
C 

Δπθιεθηηθόηεο: Με εύθιεθην 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

900gr        5022  5204094050223 

1800gr        5023  5204094050230 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: +5°C έσο +35°C 

 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε Θεξκνθξαζία 5
0 
- 35

0
C. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από 

ηελ πγξαζία θαη άκεζε έθζεζε ζην ειηαθό θσο. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 
Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 24 κήλεο από ηελ 

εκεξνκελία παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα 

απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό 

παξαγσγήο.  

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Δνρεία 900gr, 1800gr 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 
Skin Corr. 1A: H314 - Πξνθαιεί ζνβαξά δεξκαηηθά εγθαύκαηα θαη 
νθζαικηθέο βιάβεο P260: Μελ αλαπλέεηε ζθόλε /αλαζπκηάζεηο 
/αέξηα /ζηαγνλίδηα /αηκνύο/εθλεθώκαηα P264: Πιύλεηε 
ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά 
γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα 
ηα κάηηα/πξόζσπν P301+P330+P331: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ 
ΚΑΣΑΠΟΗ: Ξεπιύλεηε ην ζηόκα. ΜΗΝ πξνθαιέζεηε εκεηό 
P304+P340: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΙΠΝΟΗ: Μεηαθέξεηε ηνλ 
παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε 
ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή P305+P351+P338: Ε 
ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΣΑ ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε 
λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Αλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε 
ηνπο, αλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε P310: Καιέζηε 
ακέζσο ην ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΩΝ/γηαηξό P501: Δηάζεζε 
ηνπ πεξηερόκελνπ/πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα λνκνζεζία 
γηα ηελ επεμεξγαζία απνβιήησλ. Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 
ηαμηλόκεζε: Θεηηθό νμύ (CAS: 7664-93-9) 
Αξηζκόο αδείαο Υεκηθή Τπεξεζία Ειεπζίλαο: 30 / 019 / 000 / 897 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε 
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ 
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ 
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ 
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο 
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη 
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη 
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη 
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.  Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ 
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ 
παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε 
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.    
 
 


