
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	 																																								Υγρό
Χρώμα:		 																																				Διάφανο						
Οσμή:	 	 																					Διαλύτη	
Πυκνότητα	στους	20°C:							1	gr/cm3
pH:	 	 																							Δ/Ε
Σημείο	ανάφλεξης:																						Δ/Α													
Σημείο	πήξης:	 																							0°C
Να	φυλάσσεται	σε	θερμοκρασίες		από	3°C	
έως	30°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού 
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. Σε 
περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.  Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση 
που διευκολύνει την αναπνοή.

Να φοράτε πάντοτε πλαστικά γάντια κατά την εφαρμογή και προστασία για τα μάτια. 
Τοποθετήστε ένα βαμβάκι ή ένα χαρτί στο σημείο που βρίσκεται ο λεκές και το βρέξτε 
με το καθαριστικό. Μπορείτε να καλύψετε το βαμβάκι με μια πλαστική μεμβράνη ή μια 
σακούλα, για να μειώσετε τις εξατμίσεις. Το αφήνετε μερικές ώρες, μέχρι να απομακρυνθεί 
τελείως ο λεκές. 

Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες για την πλήρη διάσπαση 
των λεκέδων. Αν μετά από μερικές ώρες έχει εξατμιστεί το AP-301 μπορείτε να προσθέσετε 
ακόμα λίγη ποσότητα. Μετά τον καθαρισμό ξεπλύνετε καλά την επιφάνεια. Σε περιπτώσεις 
πολύ δύσκολων λεκέδων, επαναλαμβάνουμε τον εμποτισμό.

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λεύκανση των μαρμάρων. Ρίξτε το AP-301 στην 
επιφάνεια χωρίς να το σκεπάσετε και αφήστε το να στεγνώσει. Στη συνέχεια ξεβγάλετε 
την επιφάνεια με νερό.
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AP-301
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ

ΓΡΑΝΙΤΕΣ

ΜΑΡΜΑΡΑ

ΜΩΣΑΪΚΑ & ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥΣ

ΠΩΡΟΛΙΘΟΥΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ & ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 � Καθαρίζει	εμποτισμένους	λεκέδες	από	μάρμαρα	και	άλλες	επιφάνειες.
 � Καθαρίζει	λεκέδες	από	μελάνι,	καφέ,	χρωστικές,	κιτρινισμούς.
 � Κατάλληλο	για	γυαλισμένες	επιφάνειες.
 � Κατάλληλο	για	λεύκανση	Μαρμάρων.
 � Δεν	επηρεάζει	το	γυάλισμα.
 � Δεν	είναι	όξινο	ή	καυστικό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 0,75L, 5L, 20L

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Γυαλισμένα Μαρμαρα               4-6 m2/L 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι	κατανάλωση	είναι	ενδεικτική	και	αναφέρεται	
στην	αφαίρεση	ενός	τυπικού	λεκέ.


