
SURE® Glass Cleaner

Έτοιμο για χρήση καθαριστικό γυάλινων
επιφανειών

Περιγραφή
Το SURE Glass Cleaner είναι μέρος μιας μοναδικής σειράς, 100 % βιοδιασπώμενων
επαγγελματικών προϊόντων καθαρισμού που βασίζονται σε φυτικές ύλες για όλες τις
καθημερινές ανάγκες καθαρισμού.  Το SURE Glass Cleaner είναι έτοιμο για χρήση
καθαριστικό για τον αστραφτερό καθαρισμό γυάλινων επιφανειών.

Βασικές ιδιότητες
•   Κατάλληλο για τον καθαρισμό τύπων ανθεκτικών στο νερό επιφανειών, όπως

βιτρίνες, παράθυρα, καθρέφτες, κ.λ.π.
• Χωρίς άρωμα και χρώμα
• Περιέχει φυτικά συστατικά με βάση ανανεώσιμες πηγές
• 100 % βιοδιασπώμενα, αποσυντίθεται με φυσικές διαδικασίες
• Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον και είναι ασφαλές
για το χρήστη κατά τη χρήση του προϊόντος

Πλεονεκτήματα
•   Απομακρύνει αποτελεσματικά τις δαχτυλιές και τα τοπικά σημάδια

• Εύκολη χρήση, ψεκάζετε και σκουπίζετε
• Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Οδηγίες χρήσης
Καθαρισμός με Ψεκασμό:
1.  Εφαρμόστε το προϊόν αδιάλυτο.

2. Καθαρίστε με νωπό πανί.
3. (Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα απαιτούν ξέβγαλμα μεκαθαρό
νερό).
4. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει



SURE® Glass Cleaner

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εμφάνιση: ∆ιαυγές  απαλό κίτρινο υγρό
pH (αδιάλυτο): 3
Σχετική πυκνότητα (20°C): 1
Ιξώδες (mPa.s; 20°C): <50
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (sds.diversey.com).
Αποθηκεύστε στους αρχικούς περιέκτες μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.

Συμβατότητα προϊόντος
Υπό τις συνιστώμενες συνθήκες χρήσης ,το SURE Glass Cleaner είναι κατάλληλο για χρήση σε όλα τα ανθεκτικά στο νερό υλικά και
επιφάνειες. Μην το χρησιμοποιείτε σε ευαίσθητες στο νερό επιφάνειες / υλικά ( π.χ. μη προστατευμένο ξύλο ή φελλό ).

Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Το SURE Glass Cleaner είναι 100 % βιοδιασπώμενο σύμφωνα με τη δοκιμή του OECD 301B test. Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που
χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν είναι βιοδιασπώμενες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού της ΕΕ απορρυπαντικών, ΕΚ
648/2004. Το SURE Glass Cleaner έλαβε την άδεια (FR / 020/055) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού της ΕΕ για το οικολογικό
σήμα ως προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον.

Διαθέσιμες συσκευασίες
Το SURE Glass Cleaner διατίθεται σε συσκευασίες των 750ml και 5L, που μπορούν να ανακυκλωθούν.  Η 5L συσκευασία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να ξαναγεμίσει το μπουκάλι 750ml για ευκολία στη χρήση σε καθημερινή βάση.

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. el-GR MM/YY ${PIS code}


