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BELCAN  C – 150 
Συμπυκνωμένο  

Καθαριστικό – Αποσμητικό  Κάδων Απορριμμάτων  
  Οδών λαϊκών αγορών - Ψαραγορών 

& ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  
με ευχάριστο άρωμα 

 
 

Περιγραφή : 
 Το BELCAN  C-150  είναι μία ειδική χημική σύνθεση, χαμηλού αφρισμού, ιδανική 
για τον καθαρισμό και την απόσμηση κάδων απορριμμάτων, απορριμματοφόρων οχημάτων, 
κοντέϊνερς και άλλων εγκαταστάσεων, επιβαρημένων με οργανικούς ρύπους 
 Το προϊόν είναι ιδανικό για τον καθαρισμό και την απόσμηση  του οδοστρώματος 
στις λαϊκές αγορές και στις ψαραγορές και οι αποσμητικές ιδιότητες του προϊόντος 
διατηρούνται και μετά τον καθαρισμό.   
 Το προϊόν περιέχει ειδικές επιφανειοδραστικές ενεργές ουσίες, καθώς και 
αποσμητικά, αρωματικά και ειδικά πρόσθετα, η συνδυασμένη δράση των οποίων έχει σαν 
αποτέλεσμα την τέλεια καθαριστική ικανότητα του προϊόντος αφήνοντας τις επιφάνειες χωρίς 
ανεπιθύμητες οσμές και ελαφρώς αρωματισμένες. 
 
Ιδιότητες : 

    Περιέχει  αλκοόλη  σε ποσοστό άνω του  10 %.  
  Περιέχει αιθέρια έλαια  σε ποσοστό  άνω  του 20%. 
    Υγρό προϊόν διαλυτό στο νερό σε οποιαδήποτε αναλογία. 
    Έχει ευχάριστο άρωμα. 
  Στην αναλογία χρήσεως είναι ασφαλές  στους εργαζόμενους. 
  Είναι ασφαλές σε όλα τα μέταλλα και στο αλουμίνιο καθώς επίσης στα πλαστικά, 

λάστιχα, τσιμούχες, αντλίες κ.λ.π. 
  Είναι χαμηλού αφρισμού και βιοαποικοδομήσιμο.  
  Χρησιμοποιείται τόσο με κρύο όσο και με ζεστό νερό για καλύτερα αποτελέσματα. 

 
Τρόποι – Αναλογίες χρήσεως: 
 Το BELCAN  C-150  αραιώνεται στο νερό και εφαρμόζεται με Spray, βούρτσα, 
πινέλο, με την χρήση πλυστικού οχήματος ή με τις υδροφόρες των Δήμων. 
 
 Το BELCAN  C-150  μπορεί να χρησιμοποιηθεί αραιωμένο μέχρι 1 μέρος υλικού σε 
5000  μέρη νερού και χρησιμοποιείται με κρύο ή ζεστό νερό.   
 

Η ανωτέρω αναλογία μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα  με τη ρύπανση, τη 
συχνότητα καθαρισμού και το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 
Εγκρίσεις : 

 Είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο  Χημικών Προϊόντων ( ΕΜΧΠ) 
 
Συσκευασία: 
 Προσφέρεται σε πλαστικά δοχεία των 4, 13, 20 λίτρων και σε βαρέλια  των 
210 λίτρων. 


