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MATROL 
 

Περιγραφή 
 Το MATROL είναι ένα όξινο υγρό προϊόν αφαιρετικό αλάτων,  σκουριάς και 
διαβρώσεων, μείγμα ασθενών ανόργανων και οργανικών οξέων με  
γαλακτωματοποιητές, με τα εξής πλεονεκτήματα: 
 

 α).Το προϊόν εκτός από τα άλατα, σκουριά και τις διαβρώσεις επειδή περιέχει 
και ενεργώς δρώντα συστατικά, αφαιρεί λάδια, αιθάλη, τέφρα, μαρμαρόσκονη,  άλγη 
κ.λ.π. και δρα σαν καθαριστικό γενικής χρήσεως. 
 β).Περιέχει αντιδιαβρωτικούς παράγοντες και ως εκ τούτου είναι ασφαλές επί 
όλων των μετάλλων. 
 γ).Είναι ασφαλές επί των χρωματισμένων επιφανειών. Αφαιρεί μόνο τη σκουριά 
στα σημεία όπου υπάρχει εξαιτίας της διαβρώσεως του χρώματος και ξαναδίνει στις 
επιφάνειες μία λαμπερή και φρεσκοβαμμένη όψη. 
 δ).Είναι σχετικά ασφαλές επί του προσωπικού διότι δεν περιέχει ισχυρά οξέα 
και δεν είναι πτητικό. 
 

Εφαρμογές 
 Για καθαρισμό και γυάλισμα λίθινων επιφανειών (πλακάκια, πλάκες Καρύστου, 

τούβλα, μάρμαρα κ.λ.π.) και ξύλινων καταστρωμάτων.  
 Για την αφαίρεση αλάτων και σκουριάς από πισίνες, νεροτσουλήθρες, 

σιντριβάνια, κλπ.  
 Για αφαίρεση σκουριάς από τα σκασίματα του χρώματος.  
 Είναι ιδανικό για αποξείδωση, απολάδωση και καθαρισμό του αλουμινίου. 
 Είναι ιδανικό για καθαρισμό, αφαίρεση αλάτων και γυάλισμα ανοξείδωτου. 
 Για την αφαίρεση αλάτων  από βιομηχανικά και οικιακά πλυντήρια ρούχων και 

πιάτων, παγομηχανών, ψύκτες νερού,  καφετιέρες, ηλεκτρικά σίδερα, κλπ .  
 Για την αφαίρεση  μαρμαρόσκονης και τέφρας από μηχανήματα, μεταφορικά 

μέσα και  εξοπλισμό μονάδων εξόρυξης.  
 

Τρόπος Χρήσεως 
 Χρησιμοποιείται με πινέλο ή εμβάπτιση ως έχει ή με αραίωση με νερό και σε 

αναλογία ένα μέρος υλικού σε πέντε έως δέκα μέρη νερού, ανάλογα με τις 
περιπτώσεις καθαρισμού. Ξεπλένεται με νερό. 

 Για τον καθαρισμό των κάδων πλυντηρίων βάζουμε στον κάδο του πλυντηρίου 
το υλικό σε αναλογία 10-20% επί της ποσότητας νερού που χωράει το πλυντήριο 
και ξεκινάμε το πρόγραμμα. 

 

Εάν υπάρχουν υπερβολικές ποσότητες αλάτων στο πλυντήριο πιθανόν να χρειαστεί 
να επαναληφθεί η διαδικασία.  

 
 

Έγκριση: 
 Είναι καταχωρημένο στο Γενικό Χημείο του Κράτους με αριθμό καταχώρησης 
Γ.Χ.Κ. 13731/0/2009. 

 

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


