
CARPEL 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Αλκαλικό  χλωριωμένο καθαριστικό υγρό ισχυρού αφρισμού. Χρησιμοποιείται για τον 
καθαρισμό δαπέδων βιομηχανικών χώρων και αποχετεύσεων. Διαλύει και 
απομακρύνει γρήγορα τα λίπη, γράσα, λάδια και διασπείρει την ανόργανη βρωμιά. 
Διαλύεται πλήρως στο νερό συνδυάζοντας καθαριστική και απολυμαντική δράση. Η 
καθαριστική δράση του προϊόντος  οφείλεται στον κατάλληλο συνδιασμό τενσιδίων. Η 
απολυμαντική του δράση οφείλεται στο ενεργό χλώριο. Δεσμεύει την σκληρότητα του 
νερού και παρεμποδίζει τον σχηματισμό επικαθήσεων αλάτων ασβεστίου και 
μαγνησίου. Το προϊόν είναι ακατάλληλο και διαβρωτικό για σκεύη και μηχανικά 
μέρη αποτελούμενα από αλουμίνιο. Το προϊόν είναι κατάλληλο για τρόφιμα. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό δαπέδων, μηχανημάτων, αποχετεύσεων, 
βιομηχανικών χώρων, γαλακτοβιομηχανιών, βιομηχανιών κρέατος, ψαριών, 
αλλαντικών και παντός είδους βιομηχανίας τροφίμων. Χρησιμοποιείται σε αναλογία 
10-30% στο νερό ή αυτούσιο. Ψεκάζετε με πιεστικό – αφροποιητή την προς καθαρισμό 
επιφάνεια, αφήνετε να δράσει για 2-5 λεπτά, τρίβετε με βούρτσα και ξεπλένετε με 
νερό (υπό πίεση). 

ΤΥΠΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
o Εμφάνιση στους 20οC  :  Υποκίτρινο Υγρό 

o pH    :  12 

o Πυκνότητα(g/cm3, 20οC) : 1,168 

o Ιξώδες (cP, 20οC)  :  42 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
Το προϊόν λόγω του ισχυρού αλκαλικού χαρακτήρα του είναι διαβρωτικό. Συνίσταται η 
χρήση πλαστικών γαντιών και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου κατά την χρήση. 
Σε περίπτωση επαφής με τα χέρια πλύνετε τα καλά με άφθονο νερό. Σε περίπτωση 
επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν 
φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
τουλάχιστον για 15 λεπτά. Επί επίμονης ενοχλήσεων επισκεφτείτε οφθαλμίατρο. Επί 
κατάποσης τηλεφωνήστε για οδηγίες στο Κέντρο Δηλητηριάσεων στο τηλέφωνο 210-
7793777. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από 
το στόμα. Πλύνετε το στόμα με νερό. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Το προϊόν 
διατηρείται μακριά από τα παιδιά. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε σκιερό και καλά αεριζόμενο χώρο και σε 
θερμοκρασίες μεταξύ των 5οC και 35οC. Αποφύγετε απευθείας έκθεση στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Αποθηκεύστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και όρθια προς αποφυγή 
διαρροής. 


