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7.2 Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών 7.2 Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών

DUROSTICK FAST CLEAN  Καθαριστικό για τζάκια και μπάρμπεκιου 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ισχυρό δραστικό υγρό που αφαιρεί με 
ένα ψέκασμα, χωρίς τρίψιμο, επίμο-
νους λεκέδες από καπνιά, κάρβουνο, 
ξεραμένα ή καμένα λίπη και στάμπες 
από λιωμένο κερί. 
Επαναφέρει τη χαμένη ζωντάνια στα 
σημεία όπου εφαρμόζεται. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROSTICK FAST CLEAN είναι 
καθαριστικό οικιακής και επαγγελ-
ματικής χρήσης κατάλληλο για σχά-
ρες, ψηστιέρες, μπάρμπεκιου (εικ.2), 
φουρνάκια, γκριλ και τζάκια (εικ.1) με 
επένδυση από πυρότουβλα ή μαντέμι. 
Η επαφή του FAST CLEAN με βαμμέ-
νες επιφάνειες καθώς και επιφάνειες 
αλουμινίου, χαλκού και μπρούτζου θα 
πρέπει να αποφεύγεται καθώς υπάρ-
χει κίνδυνος φθοράς τους. 
Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγεται ο 
καθαρισμός τεχνητών διακοσμητικών 
πετρών. 
Η χρήση του FAST CLEAN είναι από-

λυτα συμβατή σε φυσικές πέτρες και 
πυρότουβλα.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το DUROSTICK FAST CLEAN είναι ιδι-
αίτερα ισχυρό καθαριστικό. Κατά την 
εφαρμογή και το ξέπλυμά του, συνι-
στάται η χρήση προστατευτικών πλα-
στικών γαντιών. 
Ψεκάστε από απόσταση 20-25cm 
και αφήστε το προϊόν να δράσει για 
5 λεπτά. Στη συνέχεια, αφαιρέστε με 
βρεγμένο σφουγγάρι ή ξεπλύνετε με 
άφθονο νερό. 
Σε επιφάνειες με έντονα υπολείμμα-
τα, επαναλάβετε τη διαδικασία. 
Προτείνεται η χρήση αδιαβροχοποιη-
τικού και ελαιαπωθητικού υγρού D-22 
της DUROSTICK μετά τον καθαρισμό 
των διακοσμητικών φυσικών πετρών, 
περιμετρικά από την εστία του τζα-
κιού ή του μπάρμπεκιου, για την προ-
στασία από την απορρόφηση λεκέδων 
από λίπη και λάδια.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 36 μήνες 
από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως διαβρωτικό. Συνιστάται να διατη-
ρείται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε 
καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευ-
τείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος 
ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 18 τεμ. 750ml
Δοχείο 5lt (κατόπιν παραγγελίας)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα Διαβρωτικό υγρό - Ελαφρώς κίτρινο

Ειδικό βάρος 1,05±0,05kg/lt

Άρωμα Λεμόνι

pH 12,5-13,5

Περιέχει υδροξείδιο του νατρίου και μεταξύ άλλων, ανιονικά, αμφοτερικά επιφανειο-
δραστικά λιγότερo από 5% και φωσφονικά άλατα λιγότερo από 5%
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