
Πληροφορίες για το προϊόν Fleural

Fleural Αρωματισμένο Καθαρι-
στικό

Για όλους τους τύπους επιφανειών και επίπλων: το βαθύ 
καθαριστικό για κάθε χρήση␍                Fleural με ευχάριστο 
άρωμα.

Ιδιότητες

■ Με λίγο αφρό
■ άρωμα μακράς διάρκειας
■ ελαφρώς αλκαλικό
■ Στεγνώνει χωρίς να αφήνει ραβδώσεις

Πεδία εφαρμογής:

Καθαρισμός κτιρίων: Καθαρισμός δαπέδων και επιφανειών

Ξενοδοχεία, γαστρονομία, 

catering:
Καθαρισμός δαπέδων και επιφανειών

Dήμοι: Καθαρισμός δαπέδων και επιφανειών

Χώροι νοσηλείας, γηροκομεία 

και ιατρεία:
Καθαρισμός δαπέδων και επιφανειών

Επιλογές χρήσης

■ Χειρωνακτική

pH

9.3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
συμπυκνωμένο όξινο ήπια όξινο ήπια αλκαλικό αλκαλικό

Κωδικός

1 l 3.334-030.0

10 l 3.334-029.0



Πληροφορίες για το προϊόν Fleural

Εφαρμογή:

Χειρωνακτικά - χρήση με προετοιμασμένη σφουγγαρίστρα

■ Τοποθετήστε τον απαιτούμενο αριθμό πανετών (10-15) στον κουβά της 
σφουγγαρίστρας

■ χύστε 1,5-2,5 λίτρα καθαριστικού στις σφουγγαρίστρες
■ κλείστε τον κουβά, γυρίστε τον και αφήστε 10-15 λεπτά να δράσει
■ Κάθε κάλυμμα καθαρίζει 20-25 τ.μ. ανάλογα με το βαθμό ακαθαρσίας

Χειρωνακτικά- υγρό σκούπισμα

■ Χύστε νερό μέσα σε έναν κουβά και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότη-
τα καθαριστικού

■ Καθαρίστε την επιφάνεια με ύφασμα βουτηγμένο σε καθαριστικό.

Οδηγίες χρήσης:

■ Φορέστε προστατευτικά γάντια όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης:

■ Κίνδυνος
■ H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
■ P102 Μακριά από παιδιά.
■ 
■ P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύ-

νετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

■ P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ DΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/

Περισσότερες πληροφορίες:

■ Dελτίο Dεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Dοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα: Μέθοδος καθαρισμού: Αρχικό μείγμα: Dοσολογία: Μόλυνση: Απόδοση:

1000 ml Καθαρισμός συντήρησης 0.5-1 % Ελαφρύ-μέτριο 5000 m²

1000 ml Καθαρισμός συντήρησης 1-2 % Μέσης δράσης 2500 m²

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για 
περισσότερες πληροφορίες
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Fax : 0030-210-2316159 


