
NOWA CLEANNOWA CLEANNOWA CLEANNOWA CLEAN

Βιομηχανικό καθαριστικό  
Ιδιαίτερα κατάλληλο για Ιδιαίτερα κατάλληλο για 
δύσκολους ρύπους από λίπη & λάδια

ΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεση::::
Περιέχει 5-15 φωσφορικά άλατα. Λιγότερο από 5% 
ανιονικά τασιενεργά, <5% μη ιονικά τασιενεργά και άρωμα. 
Άλλα συστατικά: αλκάλι και χρωστική. pH περ. 13,2

ΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητες::::
Απομακρύνει εύκολα διαφόρων ειδών ρύπους όπως λίπη 
& λάδια, ορυκτέλαια, καθώς και καμένα υπολείμματα. 
Εφαρμόζεται χειρωνακτικά ή με μηχάνημα. Ιδιαίτερα 
κατάλληλο για μηχανές πλύσεως στεγνώσεως (scrubbers). 
Διαλύει εξαιρετικά εύκολα τους ρύπους, δεν αφρίζει, έχει 
ευχάριστο άρωμα και είναι οικονομικό στη χρήση του. Το 
nowa clean διαθέτει μια εξαιρετικά χαμηλή τιμή COD
(χαμηλή απαίτηση οξυγόνου στους βιολογικούς 
καθαρισμούς). 

ΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχή εφαρμογήςεφαρμογήςεφαρμογήςεφαρμογής::::ΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχή εφαρμογήςεφαρμογήςεφαρμογήςεφαρμογής::::
Εφαρμόζεται σε όλες τις ανθεκτικές επιφάνειες σε αλκαλικά 
προϊόντα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό 
του εξοπλισμού καθώς επίσης και των δαπέδων. Ιδιαίτερα 
κατάλληλο για χρήση σε συνεργεία αυτοκινήτων, σταθμούς 
τρένων, κ.λ.π. ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν ενδείκνυται για χρήση σε 
επιφάνειες αλουμινίου.  Σε βαμμένες επιφάνειες πρέπει να 
προηγηθεί έλεγχος στο χρώμα. Είναι ιδανικό για 
εφαρμογές σε μηχανές πλύσεως στεγνώσεως με 
ανακύκλωση  υγρού διαλύματος. 

Διατίθεται στην Ελλάδα από: ECOLINE Α.Ε., Γ.Παπανδρέου 91, Ζωγράφου, 
15773, Αθήνα  Τηλ.: 2107713906-7 Fax: 2107713908, sales@ecolinehellas.gr
info@ecolinehellas.gr   www.ecolinehellas.gr

ρύπους από λίπη & λάδια

ΧρήσηΧρήσηΧρήσηΧρήση::::
Ανάλογα με τον βαθμό των ρύπων 1-5% ( 100-500 ml /10l
νερό). Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να αυξηθεί η δόση. 
Χρησιμοποιείται χειρωνακτικά & με μηχανήματα. Με κάθε 
μέθοδο καθαρισμού. Για δύσκολους ρύπους & ειδικά σε 
μεγάλες επιφάνειες εφαρμόζετε διάλυμα 10% αφήνοντας 
να δράσει περίπου 5-10’. Ακολούθως τρίβουμε 
χειρωνακτικά είτε με μηχάνημα. 

ΟικολογίαΟικολογίαΟικολογίαΟικολογία::::
Το προϊόν αυτό υπάγεται στη νομοθεσία περί προστασίας   
περιβάλλοντος από απορρυπαντικά και καθαριστικά, 
καθώς επίσης στους όρους για βιοδιασπασιμότητα των 
πρώτων υλών. Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά 
την συμπεριφορά του προϊόντος προς το περιβάλλον 
μπορούν να ζητηθούν. Το προϊόν προορίζεται για 
επαγγελματική χρήση.επαγγελματική χρήση.
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