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CESSPOOL CLEANER 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΟΘΡΩΝ  
& ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Πλεονεκτήματα 
 

 Καθαρίζει τους απορροφητικούς βόθρους από  λίπη και  κατάλοιπα  
απορρυπαντικών και κάνει τον βόθρο απορροφητικό μειώνοντας τις   δαπάνες 
εκκενώσεως.  

 Σταματά τις δυσάρεστες οσμές και την υπερχείλιση βόθρων  και 
φρεατίων. 

 Δεν προκαλεί βλάβη στο αποχετευτικό δίκτυο. 
 Καθαρίζει στεγανούς βόθρους και όλο το  αποχετευτικό δίκτυο.           

 

Τρόπος Χρήσεως 
 

 1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΟΘΡΩΝ: 
 Σε γεμάτο ή σχεδόν γεμάτο βόθρο ρίξτε ένα δοχείο CESSPOOL 
CLEANER για κάθε 8 m3 ακάθαρτα νερά. Σε 5-7 ημέρες ο βόθρος θα 
καθαρίσει από το πουρί και τα λίπη, θα αποκατασταθεί η απορροφητικότητα 
στο έδαφος και η στάθμη των ακάθαρτων θα κατέβει. Αν δεν υπάρξει 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα θα οφείλεται στη μεγάλη ποσότητα σκληρής μάζας 
(πουρί) και πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία. 
 

 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΟΘΡΩΝ:  
 Κάθε 6 μήνες περίπου ρίξτε 2 λίτρα CESSPOOL CLEANER για βόθρο 8 
m3 με ακάθαρτα νερά. Με αυτό τον τρόπο διατηρείται η απορροφητικότητα 
του βόθρου.  
 

 3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ:  
 Ρίξτε από 1 λίτρο CESSPOOL CLEANER  στο υψηλότερο σημείο κάθε 
αποχετευτικού δικτύου (νεροχύτες, λεκάνες, φρεάτια, μηχανοσίφωνες και 
όπου συγκεντρώνονται λίπη). Εάν χρειαστεί επαναλάβετε τη διαδικασία. Για 
να διατηρείται πάντα το αποχετευτικό δίκτυο σε άριστη κατάσταση απαιτείται 
επανάληψη κάθε 4 μήνες. Αν το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό 

 

Περιγραφή 
 

 Το CESSPOOL CLEANER είναι ένα ειδικό 
προϊόν για την διάσπαση των οργανικών 
αποβλήτων. Είναι ιδανικό για απορροφητικούς 
βόθρους και αποχετευτικά δίκτυα σταματάει τις 
δυσάρεστες οσμές, περιέχει ειδικά πρόσθετα τα 
οποία διασπούν τα επικαθήμενα λίπη των 
λυμάτων. 
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χρησιμοποιήστε το προϊόν DRAIN CLEANER της εταιρείας μας. 
 

Έγκριση 
  Είναι καταχωρημένο στο Γενικό Χημείο του Κράτους με αριθμό 
καταχώρησης Γ.Χ.Κ. 16115/0/2012. 
 

Προφυλάξεις 
 

 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.   Για περισσότερες 
πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS). 
 

Συσκευασία 
 Προσφέρεται σε μεταλλικά δοχεία των 5 κιλών. 


