
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

QUICK CLEANER 
 
 
Καθαριστικό για οικιακή και επαγγελματική χρήση 

 
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 
Δραστικό καθαριστικό χαμηλού αφρισμού. Αφαι-
ρεί με ένα πέρασμα, χωρίς τρίψιμο, σε ελάχιστο 
χρόνο, σκληρή βρωμιά, ξεραμένα ή καμένα λίπη. 
Παρουσιάζει υψηλή καθαριστική δράση χωρίς να 
καταστρέφει τις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το DUROSTICK QUICK CLEANER είναι κατάλ-
ληλο για καθαρισμό τόσο για οικιακή όσο και για 
επαγγελματική χρήση σε νιπτήρες, μπανιέρες 
από πορσελάνη ή πλαστικό, ντουζιέρες από 
γυαλί ή ακρυλικό πλαστικό, βρύσες, νεροχύτες, 
κεραμικές εστίες, φίλτρα απορροφητήρων, 
φούρνους, αφού προθερμανθούν στους 50°C. 
Συνιστάται επίσης για καθαρισμό οικιακών ή ε-
παγγελματικών τεντών, για μουσαμάδες φορτη-
γών, αλλά και για καθαρισμό καταστρωμάτων 
σκαφών. Καθαρίζει πλακίδια, γρανίτες, δάπεδα 
από laminate κλπ. 
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
To DUROSTICK QUICK CLEANER είναι ιδιαί-
τερα ισχυρό καθαριστικό. Κατά την εφαρμογή και 

το ξέπλυμά του, συνιστάται η χρήση προστατευ-
τικών πλαστικών γαντιών. Ψεκάστε από από-
σταση 20-25cm και αφήστε το προϊόν να δράσει 
για 1-3 λεπτά. Στη συνέχεια, αφαιρέστε με βρεγ-
μένο σφουγγάρι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. 
Για απλό φρεσκάρισμα γενικού καθαρισμού και 
αστραφτερή καθαριότητα σε όλο το σπίτι, προ-
σθέστε 1 ποτήρι του νερού QUICK CLEANER σε 
4lt νερό. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, για τουλάχι-
στον 36 μήνες 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 18τμχ 750ml 

• Δοχείο 5lt, 10lt, 20lt 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Μορφή - Χρώμα  Υγρό -Διάφανο  

Ειδικό βάρος  1,10±0,05kg/lt  

Άρωμα  Φρεσκάδας που διαρκεί  

pH  11,0-11,5  

Περιέχει  

Μη ιονικά επιφανειοδρα-
στικά λιγότερο από 5% Ανιο-
νικά επιφανειοδραστικά λιγό-
τερο από 5%, φωσφορικά ά-
λατα περισσότερο από 5% 
αλλά λιγότερο από 15%  

Aρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ. 9278/0/2005 
Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUROSTICK A.B.E.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟ-
ΝΙΑΜΑΤΩΝ 
AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, ΤΚ 193 00, 
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ: 
210 55 99 612 
ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 
570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367 
Εmail: info@durostick.gr 


