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Υγρό κρυσταλλοποίησης δαπέδων
ΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεση::::
CRISTAN περιέχει: <5% non ionic surfactants.CRISTAN περιέχει: <5% non ionic surfactants.
pH-value: approx. 2

ΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητες::::
Το CRISTAN δίνει περισσότερη γυαλάδα σε όλα τα δάπεδα 
που περιέχουν ανθρακικό ασβέστιο, που είναι ευαίσθητα σε 
οξέα, και τα κάνει να τρίζουν, τα προστατεύει από εκδορές 
και γραμμώσεις, ανθεκτικά ενάντια στη βρωμιά και εύκολα 
να καθαριστούν.  Οι χρωματισμοί των φυσικών πέτρινων 
δαπέδων αποκτούν ξανά τη φυσική τους γυαλάδα, 
εμφανίζονται καθαρά ενώ ταυτόχρονα αποκτούν ξανά τη 
φυσική τους σκληρότητα στην επιφάνεια.  Τα δάπεδα στα 
οποία έχει εφαρμοστεί το CRISTAN διευκολύνουν το 
καθάρισμα και συνεχίζουν να αστράφτουν σαν καινούρια για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.  Υψηλή αποδοτικότητα ως 
αποτέλεσμα ελάχιστης χρήσης του προϊόντος.  Δεν έχει 
ερεθιστική οσμή κατά τη διάρκεια ή μετά την εφαρμογή του 
προϊόντος.  Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, δεν επιφέρει καμία 
μόλυνση στα νερά κατά την απόρριψή του.  Φθορές που 
έχουν προκληθεί σε φυσικές πέτρες, όπως για παράδειγμα 
από χυμούς φρούτων, λεμονάδα με καφεΐνη και παρεμφερή 
προϊόντα,  μπορούν να επανορθωθούν με ελάχιστη 
προσπάθεια με σχετική επανακρυσταλλοποίηση, χωρίς 
καμία αξιόλογη οπτική διαφορά στο υπόλοιπο δάπεδο.καμία αξιόλογη οπτική διαφορά στο υπόλοιπο δάπεδο.

ΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχή ΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογής::::
Χρησιμοποιείται σε όλα τα δάπεδα που περιέχουν 
ανθρακικό ασβέστιο, τα  οποία είναι ευαίσθητα σε οξέα, 
όπως μάρμαρα, μωσαϊκά, τερακότα και άλλες γνωστές 
πέτρες.  Δεν χρησιμοποιείται σε κεραμικά δάπεδα, γρανίτη, 
αμμόπετρα, σχιστόλιθο.

ΕφαρμογήΕφαρμογήΕφαρμογήΕφαρμογή::::
Αφαιρέστε όλα τα βρώμικα και κολλώδη υπολείμματα από το 
δάπεδο με αφαιρετικό παρκετίνης (LINAX ή QUICK 
STRIPPER).  Αφήστε να στεγνώσει καλά.  Με την κεφαλή 
του spray κλειστή, ανακινείστε πολύ καλά τη φιάλη του 
CRISTAN πριν από τη χρήση.  
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Υγρό κρυσταλλοποίησης δαπέδων
ΕφαρμογήΕφαρμογήΕφαρμογήΕφαρμογή::::
Ψεκάστε το CRISTAN αδιάλυτο, προκαλώντας μια λεπτή Ψεκάστε το CRISTAN αδιάλυτο, προκαλώντας μια λεπτή 
ομίχλη πάνω στο δάπεδο και αμέσως δουλέψτε 
χρησιμοποιώντας σε αργό ρυθμό με ατσάλινη-μάλλινη 
τσόχα ή με ατσάλινα-μάλλινα ταινία, μέχρι το δάπεδο να 
γυαλίσει.  Εκτελείτε περιοχές περίπου 1m2 την κάθε φορά. 
Γυρνάτε ή αλλάζετε την τσόχα σε τακτά χρονικά διαστήματα.   
Μην χρησιμοποιείτε σκουριασμένη τσόχα.  Ο ιδανικός 
συνδυασμός επιτυγχάνεται με τραχιά τσόχα και 
ακολουθώντας με συμπληρωματική διαδικασία – πάλι με 
CRISTAN – και λεπτή τσόχα.  Η επιφάνεια που 
κρυσταλλοποιείται πρέπει να γυαλίζεται με καθαρή λεπτή 
τσόχα ή πανί γυαλίσματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το CRISTAN έχει εξαιρετικά υψηλή 
αποδοτικότητα.  Σε περίπτωση μέτριας σκληρότητας της 
επιφάνειας της φυσικής πέτρας, η μέση χρήση είναι 12-15ml
ανά m2.  Εφαρμόστε μόνο με τη μορφή λεπτής ομίχλης 
(περίπου 2 ψεκασμοί ανά m2).

ΠροφυλάξειςΠροφυλάξειςΠροφυλάξειςΠροφυλάξεις κατάκατάκατάκατά τητητητη χρήσηχρήσηχρήσηχρήση::::
Είναι επικίνδυνο.  Περιέχει πολυφωσφορικό μαγνήσιο.  
Επικίνδυνο αν καταπωθεί.  Κρατείστε το μακριά από παιδιά.  
Κρατείστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και τροφές ζώων.  
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.  Μην 
εισπνέετε το spray.  Να χρησιμοποιείται μόνο σε δάπεδα εισπνέετε το spray.  Να χρησιμοποιείται μόνο σε δάπεδα 
που περιέχουν ανθρακικό ασβέστιο.  Αποφύγετε τα άλλα 
υλικά.  Υλικά επίπλωσης που είναι ευαίσθητα σε οξέα θα 
πρέπει να καλυφθούν ή να αποσυρθούν (χρησιμοποιώντας 
συγκολλητικές ταινίες).

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 προïόν αυτό προορίζεται για 
επαγγελματική χρήση. Ευπαθές στην παγωνιά.
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