
     Δραστικό Καθαριστικό σκουριάς σε μορφή gel

Η αφαίρεση της σκουριάς είναι συνήθως δύσκολη: Η πρόσβαση σε 
αναδυόμενες οριζόντιες σιδερένιες βέργες οπλισμού, κάθετες μεταλλικές 
επιφάνειες αλλά και παλιές σκουριασμένες βίδες, αλλά και ο καθαρισμός 
τους, σπανίως είναι εύκολος για ένα συμβατικό υδαρές καθαριστικό σκουριάς 
που στάζει. Το DeSalin Gel Rust Remover εφαρμόζεται χωρίς να στάζει ακόμα 
και σε οριζόντια τσιμεντένια πλάκα ταβανιού και αφαιρεί επιτυχώς τη 
σκουριά. Τα ενεργά συστατικά του στοχεύουν στην πρόληψη των συνεπειών 
της διάβρωσης που επιφέρει η σκουριά. Αφαιρεί αποτελεσματικά τη σκουριά 
από τις επιφάνειες με σκοπό την προετοιμασία αυτών για επεξεργασία 
(αστάρι-βαφή). Εξαλείφει τους λεκέδες σκουριάς από τσιμέντο, πλακάκια και 
πορσελάνη. 

NanoPhos SA has been approved by Lloyd’s Register 

Η NanoPhos ΑΕ έχει εγκριθεί από το Lloyd’s Register Quality Assurance σύμφωνα   με 

τα πρότυπα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008 και Σύστημα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EN ISO 14001:2004 για την ανάπτυξη, παραγωγή κι 

εμπορία προϊόντων καθαρισμού, και προστασίας επιφανειών και προϊόντων 

νανοτεχνολογίας. Επιπλέον, διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας 

στην Εργασία κατά OHSAS 18001:2007 

Το λογότυπο DeSalin αποτελεί  
κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της:  

NanoPhos AE  
Τεχν. & Πολιτ. Πάρκο Λαυρίου,Λαύριο 19500 
Τηλ.: (+30) 22920 69312 

Φαξ: (+30) 22920 69303 

W: www.NanoPhos.com E: info@NanoPhos.com 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Για αποφυγή τυχόν ασυμβατότητας των προϊόντων της NanoPhos AE με ευαίσθητες ή ιδιαίτερης σύστασης επιφάνειες προτείνεται, πριν την τελική εφαρμογή, η δοκιμαστική 

χρήση του προϊόντος σε μικρό τμήμα της επιφάνειας. Η NanoPhos AE δεν ευθύνεται για μη συμβατή χρήση των προϊόντων της, καθώς επίσης και για τις τυχαίες ή εσκεμμένες ζημιές που μπορεί να 

προκύψουν από τη μη συμβατή χρήση αυτών. Τα προϊόντα της NanoPhos ΑΕ δεν απευθύνονται, δεν χρησιμοποιούνται και δεν έχουν δοκιμαστεί για ιατρική ή φαρμακευτική χρήση σε ανθρώπους ή 

ζώα. 

DeSalin Gel Rust Remover 

Οδηγίες Εφαρμογής: Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή από σκόνη και 

σαθρά υπολείμματα. Εφαρμόστε το DeSalin Gel Rust Remover, χωρίς αραίωση, 

χρησιμοποιώντας πινέλο. Αφήστε να δράσει για 10-20 λεπτά και έπειτα τρίψτε ελαφρά με 

ένα μαλακό σφουγγάρι ή μία μαλακή, μη-μεταλλική βούρτσα. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. 

Για ιδιαίτερα επιβαρυμένες επιφάνειες επαναλάβετε την διαδικασία, όπου χρειαστεί. 

Κατανάλωση: Εκτιμώμενη κατανάλωση 8 m²/kg. 

Ασφάλεια & Προστασία: Κίνδυνος. Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 
οφθαλμικές βλάβες.  Πλύνετε σχολαστικά με νερό μετά το χειρισμό. Μακριά από παιδιά. 
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής 

προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον άτομο 

στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την 
αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777 / γιατρό.

 Περιέχει ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ. 

Ημερομηνία Λήξης & Αποθήκευσης: 30 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής στην 
αρχική κλειστή συσκευασία. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. 

Έργο: 
Δραστικό καθαριστικό 
σκουριάς σε μορφή γέλης 
για χρήση ακόμα και σε 
κάθετες επιφάνειες 

Προϊόν:

Μορφή τζελ για την 
μείωση του τρεξίματος σε 
κάθετες επιφάνειες. 

Αφαιρεί την σκουριά χωρίς 
…αναθυμιάσεις

Χαμηλή κατανάλωση 
 Υψηλή σχέση απόδοσης - 
τιμής 

Εφαρμογές: 
Αφαιρεί την σκουριά από 
οποιαδήποτε μεταλλική 
επιφάνεια. Ιδανικό για 
διάβρωση από θαλασσινό 
νερό. Αποκαθιστά τις  
σκουριασμένες σιδερένιες 
βέργες. Αφαιρεί λεκέδες 
σκουριάς από πλακάκια & 
αρμούς. 

Συσκευασία: 
1Kg, 5Kg  και  15Kg  πλαστικά  
δοχεία  
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http://www.nanophos.com/
mailto:info@NanoPhos.com



