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KLEENOL - 2000 
Περιγραφή 

 Το KLEENOL - 2000 είναι ένα υγρό προϊόν, με πολύ ισχυρή καθαριστική ικανότητα 
κατάλληλο για τον καθαρισμό βαμμένων και άβαφων επιφανειών στις περιπτώσεις όπου τα 
συνηθισμένα καθαριστικά δεν έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

 Το προϊόν είναι πολύ οικονομικό γιατί χρησιμοποιείται πάντα αραιωμένο με νερό και 
σε πολύ μικρή αναλογία. 

 

Χρήσεις 

 Το KLEENOL - 2000 χρησιμοποιείται για την αφαίρεση λαδιών, γράσων σκόνης 
αιθάλης κ.λ.π. 

Είναι ασφαλές στο Μαγνήσιο, Σίδηρο, Τιτάνιο και δεν προσβάλλει τα χρώματα όταν 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως. 

 

Εφαρμογές 

 Χρησιμοποιείται για καθαρισμό των γκαράζ σε πλοία, για καθαρισμό 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ οχημάτων, για τον καθαρισμό των δεξαμενών από ζωικά και 
φυτικά έλαια, για καθαρισμό δαπέδων και για διάφορες άλλες περιπτώσεις στη Βιομηχανία 
και Ναυτιλία όπου τα συνηθισμένα χημικά και απορρυπαντικά δεν έχουν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. 

 To KLEENOL - 2000 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση της 
διαβρώσεως από το Αλουμίνιο. 

 

Τρόπος εφαρμογής 

 Το KLEENOL - 2000 εφαρμόζεται με spray ή βούρτσα αραιωμένο σε νερό. 

 α. Για πολύ λερωμένες επιφάνειες χρησιμοποιείται αραιωμένο με νερό και σε 
αναλογία 1 μέρος υλικού και 10 μέρη νερού. 

 β. Για λίγο λερωμένες επιφάνειες χρησιμοποιείται αραιωμένο με νερό και σε 
αναλογία 1 μέρος υλικού και 20 μέρη νερού. 

 Αφήνετε το διάλυμα να δράσει για λίγα λεπτά ανάλογα με την ρύπανση και μετά 
ξεπλένετε με νερό υπό πίεση. 

 γ. Με butterworth ή με πλυστικά μηχανήματα χρησιμοποιείται σε αναλογία από  0,5 – 
2 % στο νερό.  

 δ. Καθαρισμός Αλουμινίου. Για την αφαίρεση της διαβρώσεως από το Αλουμίνιο το 
προϊόν χρησιμοποιείται ως έχει. Για τον καθαρισμό Αλουμινίου πρέπει να χρησιμοποιείται 
πολύ αραιωμένο και να ξεπλένεται αμέσως με νερό γιατί πιθανόν να το επηρεάσει. 
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Οι ανωτέρω αναλογίες είναι ενδεικτικές και μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με 
τον ρύπο και την θερμοκρασία του διαλύματος. 

 

Έγκριση: 

 Είναι καταχωρημένο στο Γενικό Χημείο του Κράτους με αριθμό καταχώρησης 
Γ.Χ.Κ. 13633/0/2009. 

 

 

Προφυλάξεις 

Αποφεύγεται την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. 

Συνιστάται η χρήση προστατευτικών μέσων όπως γάντια, γυαλιά, μάσκες, μπότες κ.λ.π. 

 


