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Υπερ-συμπυκνωμένο υγρό 
απορρυπαντικό για πλύσιμο σκευών απορρυπαντικό για πλύσιμο σκευών 
στο χέρι

ΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεση::::
Περιέχει: 30% anionic surfactants, non ionic surfactants,
fragrances, limonene, linalool, citral.
pH: ca. 7,5

ΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητες::::
- Εξαιτίας της πρωτοποριακής σύνθεσής του και της
εξαιρετικής λιποδιαλυτικής του δύναμης, το Axio καθαρίζει
εύκολα όλα τα πιατικά
- η σύνθεση του είναι 10 φορές πιο συμπυκνωμένη σε
σύγκριση με ένα συνηθισμένο απορρυπαντικό
- το Axio εγγυάται άριστα αποτελέσματα σε κάθε τύπο νερού
- Ευχάριστο άρωμα λεμονιού.

ΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχή ΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογής::::
Κατάλληλο για πλύσιμο σκευών στο χέρι. Να μην 
χρησιμοποιείται σε πλυντήρια πιάτων.

ΕφαρμογήΕφαρμογήΕφαρμογήΕφαρμογή::::
Το AXIO πρέπει να χρησιμοποιείται με το κατάλληλο 
σύστημα δοσολόγησης, Axio Dosing System, το οποίο 
εγγυάται τη σωστή δοσολογία. Να χρησιμοποιείται μόνο 
διαλυμένο με νερό. Να μην αναμιγνύεται με άλλα 
απορρυπαντικά.
Δοσολογία: 0,2 - 0,6 g/l νερού.
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συμπυκνωμένο υγρό 
απορρυπαντικό για πλύσιμο σκευών απορρυπαντικό για πλύσιμο σκευών 

ΠροφυλάξειςΠροφυλάξειςΠροφυλάξειςΠροφυλάξεις κατάκατάκατάκατά τητητητη ΧρήσηΧρήσηΧρήσηΧρήση::::
Ερεθιστικό. Ερεθίζει το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με τα
μάτια. Μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια
και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε
αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αυτό
το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να απορρίπτονται με
ασφαλή τρόπο σε ειδικούς κάδους απόρριψης. Προτείνετε να
φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και
μάσκα προστασίας ματιών/προσώπου. Σε περίπτωση
κατάποσης, ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε το
δοχείο ή την ετικέτα.

ΟικολογίαΟικολογίαΟικολογίαΟικολογία::::
Το προϊόν αυτό υπόκειται στη νομοθεσία περί συμβατότητας 
με το περιβάλλον των απορρυπαντικών και υλικών 
καθαρισμού και των ισχυουσών αντίστοιχων εκτελεστικών 
διατάξεων για τη βιολογική διασπασιμότητα των πρώτων 
υλών. Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμπεριφορά προς το υλών. Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμπεριφορά προς το 
περιβάλλον του προϊόντος αυτού μπορείτε να λάβετε αφού το 
ζητήσετε.
Οδηγείτε την εντελώς άδεια φιάλη στην περισυλλογή
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.
Το προϊόν αυτό προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
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