
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

DRAIN CLEANER  
 
 
Aποφρακτικό υγρό για σωλήνες και σιφόνια 

 
Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας 
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών 
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του 
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Αποφρακτικό υγρό αποτελεσματικής δράσης, σε 
συμπυκνωμένη μορφή. Διαλύει μέσα σε λίγα λε-
πτά υπολείμματα σαπουνιού, τρίχες και οργα-
νικά λίπη από τις σωληνώσεις αποχετευτικών δι-
κτύων, διατηρώντας τα καθαρά. Δεν καταστρέ-
φει τους ανοξείδωτους νεροχύτες και τα μεταλ-
λικά σιφόνια από χαλκό, μόλυβδο, πολυαιθυλέ-
νιο και PVC. Η περιοδική χρήση του περιορίζει 
τις δυσάρεστες οσμές που προέρχονται από υ-
πολείμματα στα τοιχώματα των σωληνώσεων. 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Δεν προκαλεί αναθυμιάσεις. 

• Δεν μαυρίζει το σχαράκι της αποχέτευσης. 

• Δεν δημιουργεί λεκέδες σε επαφή με βαλβί-
δες από νίκελ, νιπτήρα ή μπανιέρας. 

• Δεν φθείρει τις σωληνώσεις. 

• Καταργεί τα μηχανικά μέσα (βεντούζες, ατσα-
λίνες κ.ά.). 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το DRAIN CLEANER της DUROSTICK είναι α-
παραίτητο σε αποχετευτικά δίκτυα κατοικιών, ε-
στιατορίων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, εργο-
στασίων κ.λπ. 

Χρησιμοποιείται σε νιπτήρες, μπανιέρες, ντου-
ζιέρες, νεροχύτες, σιφόνια δαπέδου. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
1. Προετοιμασία εφαρμογής 
Αφού φορέσετε πλαστικά γάντια και γυαλιά, κρα-
τήστε και σταθεροποιήστε σε κάθετη θέση το δο-
χείο. Στη συνέχεια, πατήστε το ειδικό πώμα α-
σφαλείας, περιστρέφοντάς το για να ανοίξει. 
 
2. Εφαρμογή 
Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο στάσιμο 
νερό (εφόσον υπάρχει) από τον νεροχύτη ή τον 
νιπτήρα. Αδειάστε ποσότητα ίση με 500-1000ml 
για άμεση απόφραξη των βουλωμένων αποχε-
τεύσεων και σιφονιών και τη μισή ποσότητα για 
συντήρηση (περιοδική χρήση). Αφήστε το να 
δράσει για 20 περίπου λεπτά και αφήστε να τρέ-
ξει άφθονο ζεστό νερό. Συνιστάται ο χώρος να 
αερίζεται, λόγω παραγόμενων κατά τη χρήση ο-
σμών. 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

• Πρέπει να τηρούνται επιμελώς οι οδηγίες 
χρήσης και προφύλαξης που αναγράφονται 
στη συσκευασία του. 
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• Μην το χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με 
άλλα προϊόντα. 

 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
500-1000ml, ανάλογα με τη διάμετρο των σωλή-
νων και τον βαθμό συσσώρευσης ρύπων. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από 
κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 24 μή-
νες από την ημερομηνία παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως διαβρωτικό. Συνι-
στάται να διατηρείται κλειδωμένο, μακριά από 
παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους 
χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις 
οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊ-
όντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

• Χαρτοκιβώτιο 15τμχ 500ml (750gr) 

• Χαρτοκιβώτιο 15τμχ 1000ml (1.500gr) 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Μορφή - Χρώμα  
Συμπυκνωμένο υγρό -
Διάφανο  

pH  >13  

Οσμή  Ελαφριά  

Οξειδωτικές ιδιότητες  Όχι  

Οργανικά πτητικά  Δεν περιέχει  

Διαλυτότητα στο νερό  100%  
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