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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

CLEANER (καθαριστικό) είναι ένα μείγμα διαλυτών που καθαρίζει με επιτυχία την επιφάνεια από οποιεσδήποτε 
ακαθαρσίες όπως πίσσα, λάδι, πυρίτιο κλπ. Το καθαριστικό βοηθάει στην αποφυγή ελαττωμάτων στη συνέχεια, 
στη βαφή όπως «ανοίγματα» στο χρώμα κτλ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Πολυεστερικές επιφάνειες, χάλυβα, αλουμίνιο, γαλβανισμένο χάλυβα, παλιά 
επιχρίσματα σε καλή κατάσταση, πλαστικά, ακρυλικά και εποξειδικά αστάρια 

ΧΡΩΜΑ διάφανο 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πανάκι Microfiber, χαρτοπετσέτα 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Η επιφάνεια πρέπει να πλυθεί τουλάχιστον δύο φορές. Ένα καθαρό κομμάτι ύφασμα 
πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε φορά. Πριν από την εφαρμογή των επικαλύψεων 
περιμένετε έως ότου εξατμιστεί πλήρως το προϊόν αφαίρεσης. Χρησιμοποιείτε μόνο 
σε καλά σκληρυμένες επικαλύψεις. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής                                                                 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σε σφραγισμένα δοχεία, σε θερμοκρασία 10-25 ° 
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 
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 

 


