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ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ GRILL ΥΟΤΡΝΩΝ NIBEL 
 

ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 
 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ : NIBEL 
 

ΕΥΑΡΜΟΓΗ-ΦΡΗΗ : Σο NIBEL εύναι ειδικό ςυμπυκνωμϋνο υγρό καθαριςτικό προώόν για 
φούρνουσ, ςχϊρεσ, πλϊκεσ ψηςύματοσ, εςτύεσ κλπ. Αφαιρεύ με ευκολύα καρβουνύλεσ και ξερϊ λύπη 
καθαρύζοντασ ςε βϊθοσ. Χεκϊζουμε το προιόν ςτισ καρβουνύλεσ και τα λύπη των φούρνων, ταψιών 
κ.λ.π. Αφόνουμε να δρϊςει 15 λεπτϊ και ςκουπύζουμε καλϊ με βρεγμϋνο πανύ ό ςφουγγϊρι. Ο 
χρόνοσ δρϊςησ ποικύλει ανϊλογα με την ποςότητα του λύπουσ που θϋλουμε να καθαρύςουμε. Για 
βϋλτιςτα αποτελϋςματα προθερμαύνουμε τισ επιφϊνειεσ προσ καθαριςμό ςτουσ 50-60 °C 
αυξομειώνοντασ το χρόνο δρϊςησ ανϊλογα με το επύπεδο τησ βρωμιϊσ.  
ε κϊθε περύπτωςη αμφιβολύασ ςυμβουλευθεύτε την Εταιρύα μασ. 
 

ΑΛΛΕ ΦΡΗΕΙ : Κατϊλληλο για χρόςη ςε δϊπεδα ανθεκτικϊ ςε αλκϊλια με χρόνια 
επικολημμϋνουσ λιπαρούσ ρύπουσ. 
 

ΥΤΙΚΟΦΗΜΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ :  Λεπτόρρευςτο υγρό, χρώματοσ καςτανού υποκύτρινου, με οςμό 
αρώματοσ λεμονιού. 
PH (Προιόντοσ ωσ ϋχει ςτουσ 20° C): 14,0 ± 0,5  / Ειδικό βϊροσ (20° C): 1,16 gr/cm³. 
Σα ταςιενεργϊ ςυςτατικϊ του προώόντοσ εύναι βιοδιαςπώμενα ςύμφωνα με τα κριτόρια του 
Κανονιςμού 648/2004/ΕΚ. 
 

ΠΡΟΥΤΛΑΞΕΙ : ΚΙΝΔΤΝΟ Προκαλεύ ςοβαρϊ εγκαύματα. Υυλϊξτε το κλειδωμϋνο και μακριϊ από 
παιδιϊ. Αποφύγετε την επαφό με τα μϊτια και το δϋρμα. ε περύπτωςη επαφόσ με τα μϊτια 
πλύνετε τα αμϋςωσ με ϊφθονο νερό και ζητόςτε ιατρικό ςυμβουλό. ε περύπτωςη επαφόσ με το 
δϋρμα πλύνετε αμϋςωσ με ϊφθονο νερό. Υορϊτε κατϊλληλη προςτατευτικό ενδυμαςύα, γϊντια και 
ςυςκευό προςταςύασ ματιών – προςώπου. ε περύπτωςη ατυχόματοσ ό αν αιςθανθεύτε αδιαθεςύα 
ζητόςτε αμϋςωσ ιατρικό ςυμβουλό και να επιδειχθεύ το δοχεύο ό η ετικϋτα.  
Σηλ. Κϋντρου Δηλητηριϊςεων 2107793777.  
 

ΤΚΕΤΑΙΑ : Διακινεύται ςε χαρτοκιβώτια 12Φ1L, 4Φ4L & δοχεύα 10/13/20 λύτρων. 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ : Σο NIBEL παραμϋνει ςταθερό ςε κανονικϋσ ςυνθόκεσ αποθόκευςησ (10-30°C) 
εντόσ των προςφερόμενων ςυςκευαςιών για χρονικό διϊςτημα ενόσ ϋτουσ. Προτιμόςτε ξηρό και 
δροςερό χώρο, μακριϊ από παιδιϊ. 
 

Αναλυτικϋσ πληροφορύεσ για επαγγελματύεσ χρόςτεσ ςχετικϊ με τισ φυςικοχημικϋσ ιδιότητεσ, 
οδηγύεσ προφύλαξησ, χειριςμού και αποθόκευςησ του προιόντοσ δύνονται ςτο Δελτύο Δεδομϋνων 
Αςφαλεύασ. 
 


