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ΠΟΛΤΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ NIBEL ECONOMY 
 

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 
 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ : NIBEL ECONOMY 
 

ΕΥΑΡΜΟΓΗ-ΦΡΗΗ : Σο NIBEL ECONOMY εύναι  ειδικό απορρυπαντικό για τον καθαριςμό και 
αφαύρεςη λαδιών και λιπών από χώρουσ εςτύαςησ – κουζύνεσ. Διαλύςτε 1 μϋροσ NIBEL ECONOMY 
ςε 50 μϋρη νερού (2%). Εφαρμόζετε με ψεκαςμό, ςφουγγαρύςτρα, εμβϊπτιςη, εύτε με μηχανό 
καθαριςμού ςε επιφϊνειεσ ανθεκτικϋσ ςε αλκϊλια. Αφόνουμε να δρϊςει 15 λεπτϊ και ςκουπύζουμε 
καλϊ με βρεγμϋνο πανύ ό ςφουγγϊρι. Για δύςκολεσ επύμονεσ βρωμιϋσ, χρηςιμοποιεύςτε το προιόν 
αδιϊλυτο ςε υγρό ςφουγγϊρι. 
 

ΑΛΛΕ ΦΡΗΕΙ : Κατϊλληλο για την αφαύρεςη λιπαντικών από μηχανϋσ αυτοκινότων, για τον 
καθαριςμό μεταλλικών εξαρτημϊτων, δαπϋδων γκαρϊζ, ςυνεργεύων αυτοκινότων, για τον 
καθαριςμό χαλιών-μοκετών ςυνεργιςτικϊ με απορρυπαντικϊ, κ.λ.π. Σο NIBEL ECONOMY μπορεύ 
να χρηςιμοποιηθεύ ςαν υγρό γενικού καθαριςμού-απολιπαντικό ςε ανοξεύδωτα, πλαςτικϊ, 
ςχϊρεσ, φούρνουσ, τούχουσ κ.λ.π. ε κϊθε περύπτωςη αμφιβολύασ ςυμβουλευθεύτε την Εταιρύα μασ. 
 

ΥΤΙΚΟΦΗΜΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ :  Τγρό πρϊςινου φωςφορύζοντοσ χρώματοσ, μετρύου αφριςμού, 
χαρακτηριςτικόσ οςμόσ. PH (Προιόντοσ ωσ ϋχει ςτουσ 20° C): 13,5 ± 0,5 / Ειδικό βϊροσ (20° C): 
1,02 gr/cm³. Σα ταςιενεργϊ ςυςτατικϊ του προώόντοσ εύναι βιοδιαςπώμενα ςύμφωνα με τα 
κριτόρια του Κανονιςμού 648/2004/ΕΚ. 
 

ΠΡΟΥΤΛΑΞΕΙ : ΚΙΝΔΤΝΟ Προκαλεύ ςοβαρϊ δερματικϊ εγκαύματα και οφθαλμικϋσ βλϊβεσ. Εϊν 
ζητόςετε ιατρικό ςυμβουλό, να ϋχετε μαζύ ςασ τον περιϋκτη του προώόντοσ ό την ετικϋτα. Μακριϊ 
από παιδιϊ. Διαβϊςτε την ετικϋτα πριν από τη χρόςη. Να φορϊτε προςτατευτικϊ γϊντια / 
προςτατευτικϊ ενδύματα / μϋςα ατομικόσ προςταςύασ για τα μϊτια /πρόςωπο. Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ 
ΚΑΣΑΠΟΗ: Ξεπλύνετε το ςτόμα. ΜΗΝ προκαλϋςετε εμετό. Καλϋςτε αμϋςωσ το ΚΕΝΣΡΟ 
ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΩΝ ό ϋνα γιατρό. Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΥΗ ΜΕ ΣΟ ΔΕΡΜΑ (ό με τα μαλλιϊ): 
Αφαιρϋςτε αμϋςωσ όλα τα μολυςμϋνα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δϋρμα με νερό / ςτο ντουσ. Ε 
ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΥΗ ΜΕ ΣΑ ΜΑΣΙΑ: Ξεπλύνετε προςεκτικϊ με νερό για αρκετϊ λεπτϊ. Εϊν 
υπϊρχουν φακού επαφόσ, αφαιρϋςτε τουσ, εφόςον εύναι εύκολο. υνεχύςτε να ξεπλϋνετε. 
Απορρύψτε τα περιεχόμενα/δοχεύο ςύμφωνα με τουσ τοπικούσ/εθνικούσ/διεθνεύσ κανονιςμούσ. 
 

ΤΚΕΤΑΙΑ : Διακινεύται ςε χαρτοκιβώτια 4Φ4L & δοχεύα 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. 


