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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

1Kg        5028  5204094050285 

4Kg        5029  5204094050292 

 
 
 

 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Τν  CL 48 HEAVY DUTY HAND CLEANER PASTE είλαη πάζηα 
γηα ηνλ εύθνιν θαη απνηειεζκαηηθό θαζαξηζκό ησλ ρεξηώλ από 
ζθιεξνύο ιεθέδεο όπσο γξάζα, ιίπε, πίζζα, ρξώκαηα, ηζηκέληα, 
ζνβάδεο, θόιιεο, κειάληα, ρώκα, θιπ.  Καζαξίδεη ζε βάζνο ηα 
ρέξηα θαη ηαπηόρξνλα ηα πεξηπνηείηαη, αθήλνληαο ηα απαιά κε έλα 
απαιό άξσκα θξεζθάδαο. Γελ πεξηέρεη αιιεξγηνγόλεο νπζίεο, 
ακκσλία, θσζθνξηθά άιαηα θαη πεηξειατθά παξάγσγα. Δίλαη 
θηιηθό πξνο ην ρξήζηε θαη ην πεξηβάιινλ.  
 
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Δμαηξεηηθή δξάζε θαζαξηζκνύ  

 Βαζύο θαη ηαπηόρξνλα απαιόο θαζαξηζκόο 

 Γελ πεξηέρεη αιιεξγηνγόλεο νπζίεο 

 Απαιό άξσκα θξεζθάδαο 

 Φηιηθό πξνο ην ρξήζηε θαη ην πεξηβάιινλ 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 
Τν CL 48 HEAVY DUTY HAND CLEANER PASTE είλαη ηδαληθό 
γηα επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη ζε ζπλεξγεία απηνθηλήησλ, 
ηππνγξαθεία, νηθνδνκηθέο εξγαζίεο (ειαηνρξσκαηηζηέο, πδξαπιηθνί 
θιπ), κεραλνπξγεία, λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο κνλάδεο, κεηαιιηθέο 
θαηαζθεπέο, βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο θιπ.  
 
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
1. Βάιηε κηθξή πνζόηεηα ζηα ρέξηα ζαο θαη ηξίςηε έσο όηνπ 

δηαιπζνύλ πιήξσο νη ξύπνη.  
2. Ξεβγάιεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζηεγλώζηε επηκειώο.  
3. Γηα βέιηηζηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο ζπληζηάηαη λα κε βξέμεηε ηα 

ρέξηα ζαο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο πάζηαο. 
 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
Τν πξντόλ ππόθεηηαη ζε θπζηθή ζπξξίθλσζε. Να ρξεζηκνπνηείηαη 
εληόο 12 κελώλ από ην άλνηγκά ηνπ. 

 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ 
Αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή 

 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ 

Με θαζαξό λεξό  

 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Μνξθή: Πάζηα 

Υξώκα: Εαραξί 

Οζκή: Αξσκαηηθή  

Δηδηθό βάξνο: 1,56  gr/ml 25
ν
C 

Δηδηθό βάξνο: 1,56  gr/ml 25
ν
C 

Iμώδεο: 78000 cps 25
0
C 

Δπθιεθηηθόηεο: Με εύθιεθην 

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

 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Τα 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 
Υπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 24 κήλεο από ηελ εκεξνκελία 

παξαγσγήο. Τν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα απζεληηθά, κε-

αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό παξαγσγήο.  

 
ΤΚΔΤΑΗΑ 
Γνρεία 1kg & 4Kg 

 
 
 
 
 
 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
Σύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Νº1272/2008 (CLP), ην πξντόλ δελ έρεη 

ηαμηλνκεζεί ζαλ επηθίλδπλν. 

 
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.    
 
 


