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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

C1 δυνατή και αποτελεσματική φόρμουλα για τον καθαρισμό στα ύφαλα του σκάφους , και σε σημεία που δεν είναι 
βαμμένα με υφαλόχρωμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ποδιά της μηχανής και στην προπέλα 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Πολυεστέρας, Χάλυβας, Ορείχαλκος 

ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΦΑΝΟ (καφετί υγρό) 

ΟΣΜΗ Ιδιαίτερη/ έντονη 

ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 100% 

pH <1 (20°C) η σύνθεση περιέχει οξέα (δείτε το SDS) 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ειδικό μπουκάλι με ενσωματωμένο spray 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Το προϊόν πωλείται έτοιμο προς χρήση 

ΧΡΗΣΗ Χρησιμοποιήστε γλυκό νερό υπό πίεση για να αφαιρέσετε μαλακούς 
οργανισμούς/λειχήνες και μεγαλύτερες ακαθαρσίες από τη γάστρα του σκάφους. 
Εφαρμόστε το Σπρέι C1 στην επιφάνεια. Αναλόγως της βρωμιάς, αφήστε το προϊόν 
από 5 έως 15 λεπτά στην επιφάνεια, αλλά μην το αφήσετε να στεγνώσει στην 
επιφάνεια. Αφαιρέστε τη βρωμιά και επεξεργαστείτε με γλυκό νερό υπό πίεση ή 
χρησιμοποιήστε μαλακή βούρτσα και ξεπλύνετε με νερό. Η διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί αν δεν αφαιρεθεί η βρωμιά. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες βαμμένες με χρώματα 
1οςσυστατικού. 
Πριν από τη χρήση σε βαμμένη επιφάνεια, κάντε δοκιμή υποστρώματος αντοχής στο 
C1. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε ένα 
λειτουργικό ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι 
απαραίτητο να επαναληφθεί η διαδικασία καθαρισμού για να επιτευχθεί καλύτερο 
αποτέλεσμα. 

  

  
STORAGE AND SAFETY INFORMATION 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 36  μήνες από ημερομηνία παραγωγής                                                                  

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε σφραγισμένα δοχεία, σε θερμοκρασία πάνω από 
0 ° C, μακριά από πηγές φωτιάς, θερμότητας και ηλιακού φωτός. Κλείστε καλά το 
δοχείο αμέσως μετά από κάθε χρήση. Αποθηκεύετε σε ξηρό μέρος και διατηρείτε τα 
σφραγισμένα δοχεία μέχρι τη χρήση. 

  

  
HSE CONDITIONS Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφάλειας από το δελτίο δεδομένων ασφαλείας για 

επικίνδυνες χημικές ουσίες και ακολουθήστε τους νόμους για την ασφάλεια στο χώρο 
εργασίας. Ο γενικός κανόνας είναι να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με το 
δέρμα και τα μάτια. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε μικρό, κλειστό χώρο, πρέπει να 
παρέχετε αναγκαστικά εξαερισμό. Συνιστάται επίσης να προστατεύετε το 
αναπνευστικό σύστημα, τα μάτια και το δέρμα σας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί στον τομέα της πυρκαγιάς και των κινδύνων έκρηξης. Ειδοποίηση ! Να 
ακολουθείτε πάντοτε όλες τις οδηγίες προφύλαξης, υγείας και ασφάλειας στο δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας και στις ετικέτες των δοχείων.  

  

  

  

  

  
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλα τα δεδομένα σε αυτό το έγγραφο έχουν ετοιμαστεί μόνο για ενημερωτικούς 

σκοπούς. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για τα αποτελέσματα των 
ενεργειών των χρηστών για τις οποίες δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Ο χρήστης είναι 
υπεύθυνος για την πραγματοποίηση του δείγματος ελέγχου και τον προσδιορισμό της 
καταλληλότητας του προϊόντος για συγκεκριμένες, μεμονωμένες εφαρμογές. Εταιρεία 
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Troton Sp.zoo. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλεια κερδών που σχετίζονται 
με την ακατάλληλη χρήση των προϊόντων. Όλες οι πληροφορίες βασίζονται σε 
σχολαστική εργαστηριακή έρευνα και πολυετή εμπειρία. Η θέση μας στην ηγετική 
θέση στην αγορά δεν μας απαλλάσσει από τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας των 
προϊόντων μας. Ωστόσο, δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για τις συνέπειες της 
ακατάλληλης χρήσης ή αποθήκευσης των προϊόντων μας, ή των αποτελεσμάτων της 
χρήσης των προϊόντων μας με οποιονδήποτε τρόπο αντίθετα προς το πρότυπο καλής 
κατασκευής. 

  

  

  
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η παραγωγή, ο ποιοτικός έλεγχος και η υλοποίηση των παραδόσεων ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001 και 14001 


