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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Σν OXY CLEAN CL 17 είλαη πνιύ ηζρπξό ζπκππθλσκέλν 

θαζαξηζηηθό θαηάιιειν γηα θεξακηθά πιαθίδηα, θπζηθέο θαη 

ηερλεηέο πέηξεο, αξκνύο πιαθηδίσλ θαη πεηξώλ. Καζαξίδεη 

εύθνια, γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά αλόξγαλα ππνιείκκαηα 

από νηθνδνκηθέο εξγαζίεο όπσο ηζηκέληα, ζνβάδεο, 

αξκόζηνθνπο θιπ. Δμαθαλίδεη επίκνλνπο ιεθέδεο από ιάδηα, 

θαθέ, ζθνπξηά, ρξώκαηα, θαζώο θαη ξύπνπο πνπ πξνθαινύληαη 

από ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ από ηε βξνρή, ηα θαπζαέξηα θαη ηε 

ζπρλή ρξήζε ησλ ρώξσλ. Δπαλαθέξεη ηελ αξρηθή όςε ησλ 

επηθαλεηώλ πνπ εθαξκόδεηαη. Δίλαη θαηάιιειν γηα εζσηεξηθνύο 

θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο. 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Πξνζθέξεη άκεζε δξάζε 

 Απνηειεζκαηηθό κε επίκνλνπο ιεθέδεο 

 Καηάιιειν γηα πνιιέο επηθάλεηεο 

 Δπαλαθέξεη ηελ αξρηθή όςε ησλ επηθαλεηώλ 

 Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 
Σν OXY CLEAN CL 17 είλαη θαηάιιειν γηα 

 Όινπο ηνπο ηύπνπο απνξξνθεηηθώλ θαη κε απνξξνθεηηθώλ 
θεξακηθώλ πιαθηδίσλ όπσο cotto, terracotta, θεξακηθά 
παισκέλα πιαθίδηα, ηζηκεληόπιαθεο πεδνδξνκίσλ θαη θήπσλ 
θιπ. 

 Σζηκεληνεηδείο αξκνύο πιαθηδίσλ θαη καξκάξσλ, 
επαλαθέξνληαο ην αξρηθό ρξώκα ησλ αξκόζηνθσλ.  

 Όινπο ηνπο ηύπνπο θπζηθώλ πεηξώλ όπσο πιάθεο Πειίνπ, 
Καξύζηνπ, Βόινπ, πέηξεο  ρηηζίκαηνο, βνηζαιηέο, θπζηθνί 
θπβόιηζνη, δηαθνζκεηηθέο πέηξεο επελδύζεσλ θιπ. 

 Σνπο πεξηζζόηεξνπο ηύπνπο ηερλεηώλ πεηξώλ.   

 Οξηδόληηεο θαη θάζεηεο επηθάλεηεο όπσο βεξάληεο, απιέο, 
δηάδξνκνη θήπσλ, πεδνδξόκηα, πξεβάδηα παξαζύξσλ, 
ηνηρνπνηίεο επελδπκέλεο κε πέηξα.  
 

 

Η εθαξκνγή ηνπ  OXY CLEAN CL 17 είλαη απαξαίηεηε πξηλ ηελ 

αδηαβξνρνπνίεζε πιαθηδίσλ, αξκώλ πιαθηδίσλ θαη ηζηκέληνπ κε ην 

WATER BLOCK M17 γηα καθξνρξόληα πξνζηαζία από ην ιέθηαζκα.  

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 

1. Σν OXY CLEAN CL 17 είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξό θαζαξηζηηθό. Καηά 
ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπληζηάηαη ε ρξήζε πιαζηηθώλ γαληηώλ θαη 
πξνζηαηεπηηθώλ γπαιηώλ. 

2. Πξηλ ηελ εθαξκνγή θαιύςηε πξνζεθηηθά κε λάπινλ κεηαιιηθέο θαη 
πνξζειάληλεο επηθάλεηεο, θπηά θαη νηηδήπνηε άιιν πξνο 
απνθπγή νμείδσζεο ηνπ πιηθνύ από ηνπο αηκνύο. 

3. Απιώζηε ην OXY CLEAN CL 17 ζηελ επηθάλεηα θαη ηξίςηε κε κηα 
ζθιεξή βνύξηζα. Αθήζηε ην πιηθό λα επηδξάζεη γηα 5-10 ιεπηά, 
βνπξηζίδνληαο πεξηζηαζηαθά. Μελ αθήζεηε ην πξντόλ λα 
ζηεγλώζεη ζηελ επηθάλεηα.  

4. Απνκαθξύλεηε ηα ππνιείκκαηα από ηελ επηθάλεηα θαη μεβγάιεηε 
βνπξηζίδνληαο κε άθζνλν λεξό.  

5. Γηα θαζαξηζκό πνιύ επίκνλσλ ιεθέδσλ επαλαιάβεηε ηελ 
δηαδηθαζία αθήλνληαο ην πξντόλ λα επηδξάζεη έσο 15-20 ιεπηά.   

6. Γηα θαζαξηζκό ειαθξά ιεξσκέλσλ επηθαλεηώλ αξαηώζηε ην 
πξντόλ κε 20% λεξό. 

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Λόγσ ηεο δηαθνξεηηθήο πνηόηεηαο θαη ηύπσλ πιηθώλ, ζπληζηάηαη 
δνθηκή θαηαιιειόηεηαο ζε έλα κηθξό ζεκείν ηεο επηθάλεηαο πξηλ 
ηελ εθαξκνγή, πξνο απνθπγή ζπάλησλ πεξηπηώζεσλ 
δεκηνπξγίαο δηάβξσζεο θαη ζακπάδσλ ζε νξηζκέλνπο ηύπνπο 
ηερλεηώλ πεηξώλ.  

 Η ρξήζε ηνπ πιηθνύ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ 
πάξνδν 20 εκεξώλ από ηελ αξκνιόγεζε. 

 Σν OXY CLEAN CL 17 δελ είλαη θαηάιιειν γηα αζβεζηνιηζηθά 
πεηξώκαηα, δηαθνζκεηηθά πιαθίδηα θαη είδε πγηεηλήο.  

 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ 

5 - 8 m
2
/Lt 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ 

Καζαξίζηε εμνπιηζκό θαη επηθάλεηεο κε θαζαξό λεξό ακέζσο κεηά 

ηελ εθαξκνγή 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Μνξθή: Τγξό 

Υξώκα: Γηαθαλέο 

Οζκή: Όμηλε ραξαθηεξηζηηθή  

Δηδηθό βάξνο: 1 gr/ml 25
ν
C 

Δπθιεθηηθόηεο: Με εύθιεθην 

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.  
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

1Lt        5004  5204094050049 

4Lt        5005  5204094050056 

20Lt        05189  5204094050384 

 
ΤΚΔΤΑΗΑ 
Γνρεία 1Lt, 4Lt, 20Lt 

 
 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 

Skin Corr. 1A: H314 - Πξνθαιεί ζνβαξά δεξκαηηθά εγθαύκαηα 

θαη νθζαικηθέο βιάβεο STOT SE 3: H335 - Μπνξεί λα 

πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ P101: Δάλ 

δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ 

πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα P102: Μαθξηά από παηδηά P264 Πιύλεηε 

κε άθζνλν λεξό ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό P280: Να θνξάηε 

πξνζηαηεπηηθά γάληηα / πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα / κέζα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα / πξόζσπν P301+P330+P331: Δ 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΚΑΣΑΠΟΗ: Ξεπιύλεηε ην ζηόκα. MHN 

πξνθαιέζεηε εκεηό P303+P361+P353: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ 

ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ (ή κε ηα καιιηά): Αθαηξέζηε ακέζσο 

όια ηα κνιπζκέλα ελδύκαηα. Ξεπιύλεηε ην δέξκα κε λεξό/ζην 

ληνπο P305+P351+P338: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ME TA 

ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Δάλ 

ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. 

πλερίζηε λα μεπιέλεηε P501: Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ / 

πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο / πεξηθεξεηαθνύο / εζληθνύο / 

δηεζλείο θαλνληζκνύο (Οδεγία 2008/98/ΔΚ, 2000/532/ΔΚ, YPEKΑ 

-Ν. 4042/2012). Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: 

Τδξνρισξηθό νμύ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.    
 
 


