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ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
• Καθαριστικό για τον καθαρισμό μετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών στο εργοτάξιο
• Αφαιρεί τις επικαθίσεις της τοποθέτησης και τα μπάζα.
• Εξαφανίζει τα κρυσταλλικά άλατα από το cotto.
• Εξαφανίζει τα άλατα ασβεστίου από δάπεδα, επενδύσεις 

(ντους), είδη υγιεινής.
• Καθαρίζει σε βάθος τα εξωτερικά δάπεδα.
• Καθαρίζει ενώ συγχρόνως αφαιρεί το πουρί λόγω της υψηλής 

περιεκτικότητάς του σε τασιενεργά.
• Αποτελεσματικό ενάντια στους λεκέδες σκουριάς.
• Βοηθάει στον καθαρισμό των σημαδιών από επίχρισμα στα 

κεραμικά και στον βιομηχανικό γρανίτη

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Ρυθμισμένο διάλυμα οξέος, δεν εκπέμπει επιβλαβείς 

αναθυμιάσεις για το χρήστη και το περιβάλλον: αντικαθιστά το 
υδροχλωρικό οξύ.

• Δεν επηρεάζει την όψη και το χρώμα των υλικών.
• Καθαρίζει χωρίς να φθείρει.
• Δεν φθείρει τους αρμούς.
• Δεν καταστρέφει τα προφίλ και τα στοιχεία από αλουμίνιο ή 

ατσάλι (καλύμματα, αγωγούς...).
• Προϊόν για πολλά είδη επιφανειών: cotto, κεραμικά 

πορσελάνης, κεραμικά, πέτρα ανθεκτική στα οξέα.
• Προϊόν με πολλές χρήσεις: ανάλογα με την αραίωση, καθαρίζει 

και αφαιρεί το πουρί.
• Είναι αποτελεσματικό ακόμα και στην αφαίρεση υπολειμμάτων 

από αρμούς με πρόσθετα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αραίωση: από 1:5 έως 1:10 ανάλογα με τη βρωμιά που πρέπει να 
απομακρυνθεί. 1:3 για την απομάκρυνση αρμών με πρόσθετα. 
Εφαρμογή: 
Για το πλύσιμο μετά την τοποθέτηση και για τον καθαρισμό μετά 
το τέλος των εργασιών στο εργοτάξιο: Βρέξτε προληπτικά την 
επιφάνεια με νερό. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε DETERDEK PRO 
διαλυμένο σε αναλογία 1:5 ή 1:10 (1 λίτρο προϊόντος σε 5 ή 10 
λίτρα νερού). Απλώστε το διάλυμα κατά μερικά τετραγωνικά μέτρα 
κάθε φορά, περιμένετε 2-3 και έπειτα περάστε με ζωηρές κινήσεις 
με το σκληρή σκούπα-βούρτσα ή τριβείο μονού δίσκου. Μαζέψτε 
το υπόλειμμα με πανί ή ηλεκτρική σκούπα υγρών και ξεπλύνετε 
με άφθονο νερό. Εάν παραμένουν λεκέδες επίμονης βρωμιάς, 
επαναλάβετε το πλύσιμο με πιο συμπυκνωμένα διαλύματα. 
Για την έκτακτη συντήρηση εξωτερικών επιφανειών με εμφανείς 
ενδείξεις παλαιότητας (νέφος, σκόνη κ.ά.): αραιώστε 1 λίτρο 
προϊόντος σε 10 λίτρα νερού. Έπειτα ακολουθήστε τις ίδιες 
μεθόδους εφαρμογής που περιγράφονται παραπάνω. 

Προσοχή:
Μην χρησιμοποιείτε σε γυαλιστερά μάρμαρα και σε όλα τα υλικά που είναι 
ευαίσθητα στα οξέα.
Με μια προκαταρκτική δοκιμή σε μικρό τμήμα της επιφάνειας, βεβαιωθείτε ότι 
το υλικό είναι αρκετά ανθεκτικό στο προϊόν.
Για τα στοιχεία από αλουμίνιο, χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τις 
οδηγίες χρήσης και με ένα μαλακό σφουγγάρι.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΕΣ
Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 5° έως 30° C.
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία από 5° έως και 30° C.

ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΕΊΣ
• Μακριά από παιδιά.
• Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.

Συσκευασίες
1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΊΚΤΊΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΊ ΑΡΑΊΩΣΗ (1 λίτρο):

Cotto 1:5 10/20 m²

Κεραμικό πορσελάνης 1:5 40 m²

Φυσική πέτρα 1:5-1:10 20/35 m²
Η καλυπτικότητα είναι ενδεικτική

ΠΛΥΣΊΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΊΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΊΟ

ΚΕΡΑΜΊΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ, 
ΕΠΊΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΊΚΟ, ΠΕΤΡΕΣ 
ΑΝΘΕΚΤΊΚΕΣ ΣΤΑ ΟΞΕΑ, COTTO, 
KLINKER

DETERDEKDETERDEK  

Biodegradabile tensioattivi di origine vegetale. 
Acido tamponato: agisce con un’azione controllata ed efficace nel 
tempo, non sviluppa fumi nocivi durante l’utilizzo.
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DETERDEK
ΟΞΙΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΟ ΠΟΥΡΙ
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Αραίωση: από 1:5 έως 1:10 ανάλογα με τη 
βρωμιά που πρέπει να απομακρυνθεί. 1:3 για την 
απομάκρυνση αρμών με πρόσθετα.

Εφαρμογή: 
Για το πλύσιμο μετά την τοποθέτηση: Βρέξτε 
προληπτικά την επιφάνεια με νερό. Στη συνέχεια 
χρησιμοποιήστε DETERDEK διαλυμένο σε αναλογία 
1:5 ή 1:10 (1 λίτρο προϊόντος σε 5 ή 10 λίτρα νερού). 
Απλώστε το διάλυμα κατά μερικά τετραγωνικά 
μέτρα κάθε φορά, περιμένετε 2-3 λεπτά και έπειτα 
περάστε με ζωηρές κινήσεις με σκληρή σκούπα-
βούρτσα ή τριβείο μονού δίσκου. Μαζέψτε το 
υπόλειμμα με πανί ή ηλεκτρική σκούπα υγρών 
και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Εάν παραμένουν 
λεκέδες επίμονης βρωμιάς, επαναλάβετε το 
πλύσιμο με πιο συμπυκνωμένα διαλύματα. 
Για την έκτακτη συντήρηση εξωτερικών επιφανειών 
με εμφανείς ενδείξεις παλαιότητας (νέφος, σκόνη 
κ.ά.): αραιώστε 1 λίτρο προϊόντος σε 10 λίτρα 
νερού. Έπειτα ακολουθήστε τις ίδιες μεθόδους 
εφαρμογής που περιγράφονται παραπάνω. 
   

 Ρυθμισμένο διάλυμα οξέος, δεν εκπέμπει 
επιβλαβείς αναθυμιάσεις για το χρήστη και το 
περιβάλλον: αντικαθιστά το υδροχλωρικό οξύ.

 Δεν επηρεάζει την όψη και το χρώμα των 
υλικών.

 Καθαρίζει χωρίς να φθείρει.
 Δεν φθείρει τους αρμούς.
 Δεν καταστρέφει τα προφίλ και τα στοιχεία 
από αλουμίνιο ή ατσάλι (καλύμματα, 
αγωγούς...).

 Προϊόν για πολλά είδη επιφανειών: κότο, 
κεραμικά πορσελάνης, κεραμικά, πέτρα 
ανθεκτική στα οξέα.

 Προϊόν με πολλές χρήσεις: ανάλογα με την 
αραίωση, καθαρίζει και αφαιρεί το πουρί.

 Είναι αποτελεσματικό ακόμα και στην 
αφαίρεση υπολειμμάτων από αρμούς με 
πρόσθετα.

 Αφαιρεί τις επικαθίσεις της 
τοποθέτησης και τα μπάζα.

 Εξαφανίζει τα κρυσταλλικά άλατα από 
το κότο.

 Εξαφανίζει τα άλατα ασβεστίου από 
δάπεδα, επενδύσεις (ντους), είδη 
υγιεινής.

 Καθαρίζει σε βάθος τα εξωτερικά 
δάπεδα.

 Καθαρίζει ενώ συγχρόνως αφαιρεί 
το πουρί λόγω της υψηλής 
περιεκτικότητάς του σε τασιενεργά.

 Αποτελεσματικό ενάντια στους λεκέδες 
σκουριάς.

Ορισμένα οξέα είναι πιθανό να καταστρέψουν τις επιφάνειες, τα 
μέταλλα και τους αρμούς. Το DETERDEK καθαρίζει ενώ ταυτόχρονα 
προστατεύει τα υλικά. 

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

Κότο 1:5                        10/20 m2

Κεραμικό πορσελάνης 1:5        40 m2

Φυσική πέτρα 1:5-1:10    20/35 m2

Η καλυπτικότητα είναι ενδεικτική

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Συσκευασίες
Δοχεία του 1 λίτρου: κιβώτια των 12 τεμαχίων. 
Κάδοι των 5 λίτρων: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Μακριά από παιδιά.  
• Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση. 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 5° έως 30° C.
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με 
θερμοκρασία μεταξύ 5° και 30° C.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ
Μη ιονικά τασιενεργά κάτω από 5%.
Άλλα συστατικά: άρωμα.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Προειδοποιήσεις: Κίνδυνος
Δηλώσεις επικινδυνότητας:
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική 
βλάβη. Προκαλεί ερεθισμό 
του δέρματος.
Συμβουλές προφύλαξης:
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε 
μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την 
ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Πλύνετε τα χέρια 
σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Καλέστε 
αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. 
Περιέχει: ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ            

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αναμονή: υγρό
Οσμή: διαπεραστική οσμή, με άρωμα λουλουδιών
Πυκνότητα: 1,12 κιλά/λίτρο
pH: 1,5 (διάλ. 10% σε νερό)

Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν καρπό των πιο 
πρόσφατων τεχνικών μας γνώσεων και υποστηρίζονται 
από συνεχείς έρευνες και εργαστηριακούς ελέγχους. 
Ωστόσο, λόγω παραγόντων που δεν μπορούμε να 
σταθμίσουμε, οι συστάσεις που σας δίνονται απαιτούν 
πάντα και σε κάθε περίπτωση εξέταση, δοκιμή και 
έλεγχο από τον ίδιο το χρήστη. 
Η Fila δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λανθασμένη 
χρήση των προϊόντων της.

Προσοχή: 
Μην χρησιμοποιείτε σε γυαλιστερά μάρμαρα και 
σε όλα τα υλικά που είναι ευαίσθητα στα οξέα. 
Με μια προκαταρκτική δοκιμή σε μικρό τμήμα 
της επιφάνειας, βεβαιωθείτε ότι το υλικό είναι 
αρκετά ανθεκτικό στο προϊόν. Για τα στοιχεία από 
αλουμίνιο, χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με 
τις οδηγίες χρήσης και με ένα μαλακό σφουγγάρι.  
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