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SARMOL  - 2055 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ – ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 
ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΑΡΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ 

 
Περιγραφή 
 Το  SARMOL – 2055  είναι ένα ειδικό υγρό προϊόν χρώματος μπλε με πολύ ισχυρή 
καθαριστική και αποσμητική ικανότητα το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως για οικιακή / 
βιομηχανική χρήση ως καθαριστικό λεκάνης  τουαλέτας.  
 Περιέχει ειδικά απολυμαντικά και αρωματικά πρόσθετα,  επιφανειακώς ενεργές 
ουσίες, διάφορα άλλα ειδικά πρόσθετα, η συνδυασμένη δράση των οποίων έχει σαν 
αποτέλεσμα τη μεγάλη καθαριστική και αποσμητική ικανότητα του προϊόντος. 
 Το SARMOL – 2055 έχει αρ. καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ. 407/1/97. 
 Πληρεί τις απατήσεις του Boeing Document D6-17487. 
 

 Με  την σταθερή χρησιμοποίηση του SARMOL – 2055 επιτυγχάνονται: 
 

- τέλειος καθαρισμός και ευχάριστο άρωμα. 
- απόσμηση του χώρου της τουαλέτας ενώ παρεμποδίζεται ο σχηματισμός  

οποιασδήποτε δυσάρεστης οσμής. 
  

Ιδιότητες 
- Είναι διαλυτό στο νερό σε οποιαδήποτε αναλογία. 
- Είναι άφλεκτο. 
- Έχει ευχάριστη οσμή. 
- Στην χρησιμοποίησή του  δεν λεκιάζει τα μέρη της τουαλέτας με τα οποία 

έρχεται σε επαφή καθώς επίσης ούτε και τα χέρια. 
 

Πλεονεκτήματα 
 Το υλικό επειδή είναι υγρό παρουσιάζει πλεονεκτήματα, εν συγκρίσει με τις σκόνες 
που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό, εκ των οποίων τα κυριότερα είναι : 
 

 1)  Είναι ευκολόχρηστο και ευδιάλυτο στο νερό  100% εν αντιθέσει με τις σκόνες 
που αφήνουν κατάλοιπα και δημιουργούν προβλήματα στις αποχετεύσεις και ειδικότερα στα 
φίλτρα των αποχετεύσεων όταν πρόκειται για χημικές τουαλέτες πλοίων ή αεροσκαφών. 
 

 2)  Επειδή είναι πολύ ευδιάλυτο στο νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατευθείαν ως 
έχει σε όλων των ειδών τις τουαλέτες. 
 

Τρόπος Χρήσεως  
 Το SARMOL – 2055 χρησιμοποιείται ως έχει σε ποσότητα ανάλογη με την ρύπανση 
και την συχνότητα χρήσης. 
  

Εφαρμογές 
 Χρησιμοποιείται για οικιακή και βιομηχανική χρήση σε όλων των ειδών τις 
τουαλέτες και γενικά όπου το ζητούμενο εκτός από τον καθαρισμό, είναι και η απόσμηση. 
 
Προφυλάξεις  
Το προϊόν δεν επισημαίνεται. 
 
Συσκευασία 
 Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία  των 4,3  / 14 και  22 κιλών  καθώς και σε πλαστικές 
φιάλες (παπί) των 750 ml. (20 τεμ. ανά χαρτοκιβώτιο).  
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