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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ FI Φιλικό προς το περιβάλλον καθαριστικό για 
ολόκληρο τον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου

•  Διαχωρίζεται εύκολα σύμφωνα με το οικολογικό πρότυπο 
„Ö-Norm Test B 5105“

•  Βιολογικά αποικοδομήσιμο
•  Καθαρίζει απαλά, αλλά σε βάθος
•  Δεν περιέχει σιλικόνη

Τιμή pH: 11,2

Πεδία εφαρμογής:
Επενδύσεις καθισμάτων, στηρίγματα αυχένα, μοκέτες, ουρανός 
οροφής, εσωτερικές επενδύσεις θυρών, ρύποι στον χώρο 
αποσκευών κ.λπ.

Χρήση:
Ψεκάστε επάνω στην επιφάνεια το καθαριστικό FI, αφήστε το να 
δράσει και μετά αφαιρέστε τους αποκολλημένους ρύπους με 
βούρτσα, πανί ή σφουγγάρι.

Το καθαριστικό FI μπορεί να αραιωθεί σε αναλογία μέχρι και 1:10.

Περιγραφή Περιεχόμενο 
l 

Κωδ. aρ. Συσκ./
Τεμ.

Φιάλη ψεκασμού 1 0890 120 12
Κάνιστρο 5 0890 120 5

1Φιάλη ψεκασμού 
με αντλία, άδεια 1 0891 501 205

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ BMF

Περιγραφή Περιεχόμενο Κωδ. aρ. Συσκ./Τεμ.
Κάνιστρο  5 l 0893 118 2

1

Κάνιστρο 20 l 0893 118 3
Πλαστικό βαρέλι 60 l 0893 118 4
Φιάλη ψεκασμού με 
αντλία  1 l 0891 511 8

Δοχείο REFILLO 400 ml 0891 800 12
Σταθμός πλήρωσης – 0891 800

Πρόσθετα προϊόντα:

Βάνα για κάνιστρο των 5 λίτρων
Κωδ. aρ. 0891 302 01

Βάνα για διάφορα κάνιστρα των 20 και 60 λίτρων
Κωδ. aρ. 0891 302 03

Το φιλικό προς το περιβάλλον καθαριστικό μέσο, για 
το συνεργείο, το μηχάνημα και το αυτοκίνητο

•  Δεν περιέχει φωσφορικά άλατα, διαλύτες και καυστικές ουσίες
•  Βιολογικά αποικοδομήσιμο σε μεγάλο βαθμό
•  Για μηχανική και χειροκίνητη χρήση, καθώς και για χρήση σε 

μηχανήματα υψηλής πίεσης
•  Διαλύει τους λιπαρούς ρύπους ενώ ταυτόχρονα δρα απαλά και 

προστατεύει το υλικό
•  Δεν προκαλεί φθορές στο χρώμα, σε λάστιχα ή σε πλαστικά
•  Διαχωρίζεται εύκολα στα ακάθαρτα ύδατα σύμφωνα με το 

οικολογικό πρότυπο „Ö-Norm Test B 5105“

Τιμή pH: 9,4

Δεν περιέχει σιλικόνη

Δεν περιέχει αλογόνα

Χρήση:
Σε πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης
Συγκέντρωση 3 - 5 %.

Σε μηχανήματα καθαρισμού δαπέδων
Συγκέντρωση 3 - 10 %.


