
         
 

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 την 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. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

FD-CLEAN 

 

 

Υγρό καθαρισµού για λίπη σε δάπεδα σκυροδέµατος 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το FD-CLEAN είναι ένα ειδικό υγρό καθαρισµού ε-
λαίων και λιπών (π.χ. λιπαντικά, γράσα, φυτικά και 
ζωικά έλαια και λίπη, απόβλητα τυροκοµείων κλπ.) 
σε δάπεδα σκυροδέµατος, έτσι ώστε να µπορούν 
να επικαλυφθούν µε εποξειδικές επιστρώσεις 
χωρίς να εµφανιστούν προβλήµατα πρόσφυσης. 
Το FD-CLEAN διεισδύει στους πόρους του σκυρο-
δέµατος του δαπέδου, το οποίο είναι εµποτισµένο 
µε έλαια ή λίπη και τα γαλακτοµατοποιεί, ώστε να 
γίνει δυνατή η αποµάκρυνσή τους µε νερό. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το FD-CLEAN χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό 
υπολειµµάτων λιπαντικών και ορυκτελαίων σε δά-
πεδα σκυροδέµατος σε χώρους συνεργείων, χώ-
ρους στάθµευσης, χώρους µε µηχανήµατα κλπ. και 
για τον καθαρισµό υπολειµµάτων λιπών και ελαίων 
από δάπεδα σκυροδέµατος σε βιοµηχανίες τροφί-
µων, αποθήκες διανοµής λιπαρών προϊόντων κλπ. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή: διαφανές υγρό 

Πυκνότητα:                0,92 kg/lit 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Αρχικά το δάπεδο καθαρίζεται από επιφανειακούς 
ρύπους µε υδροβολή ζεστού νερού υψηλής πίε-
σης. Κατόπιν η επιφάνεια του δαπέδου προετοιµά-
ζεται κατάλληλα, π.χ. µε φρεζάρισµα, σφαιριδιοβο-
λή κλπ., προκειµένου να ανοιχθούν οι πόροι του.  
Απλώνουµε το FD-CLEAN στο δάπεδο και τρίβου-
µε καλά την επιφάνειά του µε σκληρή βούρτσα, 
προκειµένου να διεισδύσει στους πόρους του δα-
πέδου και να γαλακτοµατοποιήσει τα λίπη ή έλαια 
που έχουν εµποτίσει την επιφάνειά του. 
Μετά από περίπου 30 λεπτά τα γαλακτοµατοποιη-
µένα λίπη ή έλαια αποµακρύνονται από τους πό-
ρους του δαπέδου µε υδροβολή ζεστού νερού υ-
ψηλής πίεσης. 
 

Κατανάλωση 
 
0,8-1,0 kg/m2, ανάλογα µε την απορροφητικότητα 
του δαπέδου και το βαθµό επιβάρυνσής του από 
τα έλαια ή λίπη. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 4 kg και 18 kg. 
  

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
 
18 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, σε 
χώρους προστατευµένους από υψηλές θερµοκρα-
σίες (< +300C). 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Κατά την εφαρµογή του FD-CLEAN σε κλειστούς 
χώρους πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για τον κα-
λό αερισµό τους. 
• Το κάπνισµα και η χρήση φλόγας κατά τη χρήση 
του θα πρέπει να αποφεύγονται. 
• Συµβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης 
που αναγράφονται στη συσκευασία. 

• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Επιβλα-
βές: µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµο-
νες σε περίπτωση κατάποσης. Ερεθίζει τα µάτια 
και το δέρµα. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανι-
σµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυ-
σµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μα-
κριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης να µην 
προκληθεί εµετός: ζητείστε αµέσως ιατρική συµ-
βουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. 
Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Σε 
περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετε αµέσως 
µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. Σε 
περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως 
µε άφθονο νερό. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική 
ενδυµασία και γάντια. Αποφύγετε την ελευθέρωσή 
του στο περιβάλλον, συµβουλευτείτε τις ειδικές 
οδηγίες/δελτίο δεδοµένων ασφαλείας.  
• Περιέχει περισσότερο από 5% αλλά λιγότερο 
από 15% µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες και 
λιγότερο από 5% ανιονικές επιφανειοδραστικές 
ουσίες. Περιέχει περισσότερο από 30% αλειφα-
τικούς υδρογονάνθρακες.  
• Το παρασκεύασµα είναι καταχωρηµένο στ µητρώο 
καθαριστικών-απορρυπαντικών µε Αρ.Γ.Χ.Κ. 14607/0/2010.  
• ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777. 
 


