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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το TECHNOSEAL Teak Cleaner είναι υγρό καθαριστικό ειδικά σχεδιασμένο για ξύλινα 

δάπεδα/καταστρώματα καθώς αναζωογονεί το ξύλο και απομακρύνει αποτελεσματικά 

άλατα, λάδια και άλλους ρύπους. Περιέχει αντιδιαβρωτικούς παράγοντες με αποτέλεσμα να 

αφαιρεί μόνο σκουριές και διαβρώσεις, χωρίς να επηρεάζονται οι μεταλλικές επιφάνειες. 

Παράλληλα η δράση του καθαριστικού δεν επιβαρύνει τις βαμμένες επιφάνειες περιμετρικά 

του δαπέδου/καταστρώματος παρά μόνο απομακρύνει τους ανεπιθύμητους λεκέδες. 

Χρησιμοποιώντας το TECHNOSEAL Teak Cleaner δίνετε πίσω στις ξύλινες επιφάνειες την 

παλιά, λαμπερή τους όψη.  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  

Υλικό:     Περιέχει φωσφορικό οξύ  

Περιεκτικότητα:   10%-30% φωσφορικό οξύ 

     1%-5%  Αιθοξυλιωμένη2προπυλεπτανόλη 

Ταξινόμηση (CLP):   Eye irr. 2 H319 (EK 1272/2008) 

Επικινδυνότητα:   Μη αναφλέξιμο, μη εκρηκτικό     

     Χημικά ασφαλές υπό κανονικές συνθήκες χρήσεως 

     ∆εν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση 

Αποφυγή:    Ακραίες συνθήκες υγρασίας, υπερβολική θερμότητα 

     Ανάμειξη με διαλύματα που περιέχουν χλωρίνη ή  

αμμωνία, χρήση σε μάρμαρα, μωσαϊκά ή  

τσιμεντένιες επιφάνειες 

 

ΧΡΗΣΗ 

Να τηρούνται πάντα οι κανόνες προσωπικής ασφάλειας και υγιεινής  πριν και κατά την 

διάρκεια της εφαρμογής των υλικών. Το καθαριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή και 

χωρίς αραίωση. Αν επιθυμείτε αραίωση τότε πριν την χρήση, αραιώστε το καθαριστικό σε 

νερό με αναλογία 1 μέρος υλικού μέχρι 5 μέρη νερού, ανάλογα με το είδος της βρομιάς. 

Εφαρμόστε επί της λερωμένης επιφάνειας και στην συνέχεια αφήστε το να δράσει για 5-10 

λεπτά. Ολοκληρώστε την εφαρμογή, τρίβοντας την επιφάνεια προσεκτικά με μια απαλή 

βούρτσα κάθετα στην φορά του ξύλου και ξεπλένοντας με άφθονο καθαρό νερό.  Προσοχή 

πρέπει να ξεβγάζετε πάρα πολύ καλά τις επιφάνειες που καθαρίζετε, δεν πρέπει να 

υπερβαίνετε τους χρόνους που προτείνονται για την χρήση του TECHNOSEAL Teak Cleaner. 

Το προϊόν είναι σχετικά ασφαλές για το προσωπικό διότι δεν περιέχει ισχυρά οξέα και δεν 

είναι πτητικό, ωστόσο να αποφεύγετε κάθε επαφή με τα μάτια και το δέρμα. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ  Δείτε τις πληροφορίες ασφαλείας-παρ. 14  

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση στον αέρα, απευθείας σε ηλιακή 

ακτινοβολία και τις ακραίες θερμοκρασίες. Για την πλήρη διάρκεια 

ζωής του προϊόντος, φροντίστε να διατηρήσετε το δοχείο καλά 

σφραγισμένο, σε κατάλληλη περιοχή αποθήκευσης και να εκτίθεται 

σε θερμοκρασία μεταξύ 10 ° C και 30 ° C. 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ:  24 ΜΗΝΕΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά την ενότητα ασφάλειας στο κουτί και τις 

πληροφορίες ασφαλείας. Αποφύγετε την κατάποση, την εισπνοή, 

την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Εφαρμόστε μόνο σε καλά 

αεριζόμενους χώρους. Φροντίστε να αποφύγετε τον κίνδυνο καύσης, 

έκρηξης και περιβαλλοντικών ζημιών. ΔΙΑΘΕΣΗ: Επαληθεύστε την 

τοπική και εθνική νομοθεσία. Μην πετάτε το υλικό που δεν 

χρησιμοποιείτε σε αστικές αποχετεύσεις, ούτε σε ποτάμια.  

ΠΡΟΣΟΧΗ Οι πληροφορίες που παρέχονται αφορούν το χρόνο εκτύπωσης και 

δεν είναι περιοριστικές, ούτε τεχνική εγγύηση για την εφαρμογή. 

Σιγουρευτείτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για τη χρήση  που το 

προορίζετε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για την 

απόδοση του προϊόντος ή για οποιαδήποτε απώλεια προκύψει από 

την μη σωστή χρήση του. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό 

το φύλλο ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω συνεχούς ανάπτυξης 

των προϊόντων. Επαληθεύστε ότι έχετε την τρέχουσα έκδοση. 

 

Το προϊόν αυτό παρασκευάζεται στην Ιταλία, είναι μέρος της σειράς TECHNOSEAL για καταστρώματα, εισάγεται, 

παραλαμβάνεται, ελέγχεται, κωδικοποιείται και πιστοποιείται από την 40APPS για λογαριασμό της Yacht PPS 

ltd.  

 

 

 

 

 

 


