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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Εξαιρετικό καθαριστικό (αφαιρετικό) σκουριάς, που παράλληλα εξουδετερώνει και γυαλίζει το σίδερο, 
αφαιρεί τις λιπαρές ουσίες από το ξύλο, και είναι αποτελεσµατικό καθαριστικό γενικής χρήσης και 
αφαιρετικό ασβεστωµάτων, για επιφάνειες από σίδερο, µέταλλο, επένδυση χρωµίου κτλ. 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Σίδερο, αλουµίνιο, σίδερο µε επένδυση ψευδαργύρου: Είναι η ιδανική προετοιµασία πριν την 
βαφή, καθώς αφαιρεί και εξουδετερώνει την σκουριά. Εφαρµόστε το προϊόν στη µολυσµένη περιοχή 
µε πινέλο ή σπρέι. Αφήστε το να δράσει µέχρι να εξαφανιστεί ο λεκές. Ξεβγάλτε µε νερό. Σε αλουµίνιο 
και σίδερο µε επένδυση ψευδαργύρου, βελτιώνει την πρόσφυση των ασταριών και των τελικών 
στρωµάτων. 
Σε βαµµένο σίδερο, αφαιρεί τη σκουριά και δρα ως εξουδετερωτικό. 
 
Ξύλο: Καθαρίζει και αφαιρεί λεκέδες και λιπαρές ουσίες από τηκ, iroko και όλα τα άλλα είδη ξύλου. 
Αραιώστε το προϊόν 50% µε νερό, απλώστε το στο ξύλο και αφήστε το να δράσει. Όταν καθαρίσει, 
ξεβγάλτε µε νερό. Η αναλογία του µείγµατος µπορεί να ποικίλει ανάλογα µε τη ρυπαρότητα του ξύλου. 
 
Πολυεστέρας µε σηµάδια σκουριάς: Εφαρµόστε στα σκουριασµένα σηµεία µέχρι να εξαφανιστεί η 
σκουριά. Ξεβγάλτε µε άφθονο καθαρό νερό. 
 
Πισίνες από τσιµέντο ή πολυεστέρα: Χρήσιµο ως καθαριστικό για πισίνες τσιµέντου και 
πολυεστέρα, διότι δρα ως αφαιρετικό λιπαρών και ασβεστούχων ουσιών. 
 
Καθαριστικό και γυαλιστικό: Χάρη στα ειδικά χαρακτηριστικά του, το προϊόν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για αφαίρεση σκουριάς, ασβεστούχων ουσιών κτλ. από ανοξείδωτο ατσάλι, µέταλλο µε 
επένδυση χρωµίου, βρύσες, δεξαµενές, προπέλες κτλ. 
Ιδανικό για καθαρισµό µπανιερών που πρόκειται να βαφούν µε το YATE Imprimacion Epoxi και 
Esmalte Poliuretano + Acrilico ή το Esmalte Aspecto Ceramico. 
 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
 
Αποφύγετε τη διαρροή του προϊόντος σε µάρµαρο και µωσαϊκό. Σε επιφάνειες άγνωστης σύνθεσης, 
συνιστάται να κάνετε µια δοκιµή σε ένα µικρό σηµείο της επιφάνειας, πριν την χρήση. Συνίσταται να 
φοράτε γάντια κατά την χρήση. Μην το αναµειγνύετε µε άλλα προϊόντα 
 
Περιέχει φωσφορικό οξύ. Μπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα. Κρατήστε το µακριά από παιδιά. Σε 
περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή.  
Χρησιµοποιείστε προστατευτική ενδυµασία και προστασία για τα µάτια και το κεφάλι. Εφαρµόστε το 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους.  
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