
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΔΙΑ

Τσιμεντοειδείς ρύποι (αρμόστοκοι, σοβάδες, υπολείμματα τσιμέντου, ασβέστη κτλ.) που έχουν στεγνώσει πάνω σε επιφάνειες κεραμικών πλακιδίων, 
φυσικών πετρών και αγυάλιστων μαρμάρων πρέπει να απομακρυνθούν με τη χρήση ειδικών καθαριστικών μέσων και όχι με μηχανικό τρόπο, δεδομένου 
ότι μία τέτοια διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση της επιφάνειας. Με ειδικά καθαριστικά μπορεί επίσης να γίνει και ο καθαρισμός των 
δαπέδων που έχουν εμποτιστεί με λάδια, λίπη κτλ.

9. Πρόβλημα: Καθαρισμός επιφανειών

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΙΣ ΡΥΠΟΥΣ

ΥΛΙΚΑ
§

2CL-CLEAN  Υγρό καθαρισμού πλακιδίων και φυσικών πετρών. Κατανάλωση: 0,15-0,2 kg/m , ανάλογα με τη μορφή του ρύπου

ΥΛΙΚΑ
§

2FD-CLEAN  Υγρό καθαρισμού για λίπη σε δάπεδα σκυροδέματος. Κατανάλωση: 0,8-1,0 kg/m , ανάλογα με την απορροφητικότητα και την καταπόνηση της επιφάνειας
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Στη συνέχεια τρίβεται καλά η επιφάνεια με 
σκληρή βούρτσα, προκειμένου να 
διεισδύσει το υλικό στο δάπεδο.

Αφήνουμε το FD-CLEAN για περίπου 30 
λεπτά να δράσει. Η αλλαγή του χρώματος 
αποτελεί ένδειξη της χημικής αντίδρασης.

Τέλος καθαρίζεται η επιφάνεια με υδροβολή 
ζεστού νερού. Για ρύπους που πιθανόν να 
μην έχουν απομακρυνθεί, επαναλαμβάνουμε 
τη διαδικασία καθαρισμού.

Δάπεδα εμποτισμένα με λάδια αποτελούν 
σύνηθες φαινόμενο σε συνεργεία 
αυτοκινήτων, βιομηχανίες τροφίμων κτλ.

Αρχικά καθαρίζεται το δάπεδο από τους 
επιφανειακούς ρύπους με υδροβολή 
ζεστού νερού.

Αφού απομακρυνθούν τα προκύπτοντα 
λύματα, εκχύεται το FD-CLEAN στην 
επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί.

Αφήνουμε το υγρό να δράσει για 2-3 λεπτά 
και στη συνέχεια τρίβουμε την επιφάνεια 
με σκληρή βούρτσα (όχι μεταλλική).

Ακολούθως ξεπλένουμε με άφθονο νερό. Για ρύπους που πιθανόν να μην έχουν 
απομακρυνθεί, επαναλαμβάνουμε τη 
διαδικασία.

Πλακίδια, παλιά μωσαϊκά, αγυάλιστα μάρμαρα 
κλπ., με τσιμεντοειδή υπολείμματα, μπορούν 
να καθαριστούν ιδιαίτερα εύκολα με το ειδικό 
καθαριστικό CL-CLEAN.

Στις κάθετες επιφάνειες το υλικό 
εφαρμόζεται με βούρτσα.

Απλώνουμε το CL-CLEAN ως έχει ή 
αραιωμένο έως 1:1 με νερό στην 
επιφάνεια που θέλουμε να καθαρίσουμε.
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