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Nanoxsol G
Καθαριστικό Βασισµένο στη Νανοτεχνολογία
Για καθαρισµό επιφανειών από οργανικούς λεκέδες και βρωµιές

Περιγραφή

Πλεονεκτήµατα

To Nanoxsol G είναι ένα καθαριστικό µε βάση το νερό. Χάρη στην προηγµένη 
σύνθεσή του διαλύει και καθαρίζει λάδια, γράσα µηχανών αυτοκινήτων και 
σκαφών καθώς επίσης βρωµιές και οργανικούς ρύπους από οποιαδήποτε 
επιφάνεια χωρίς να την επηρεάζει και να την αλλοιώνει. ∆εν περιέχει 
αλλεργιογόνες ουσίες, αµµωνία, φωσφορικά άλατα, πετρελαϊκά παράγωγα 
και οξέα όπως συµβαίνει στα περισσότερα κοινά καθαριστικά και για αυτόν 
το λόγο είναι φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.  

Εφαρµογές

Το Nanoxsol G είναι κατάλληλο για καθαρισµούς από πετρέλαιο, λάδια και 
γενικά οποιοδήποτε οργανικό ρύπο και βρωµιά. Μπορεί να εφαρµοστεί σε 
οποιαδήποτε επιφάνεια εκτός από καθαρό ακατέργαστο αλουµίνιο. Μπορεί 
να χρησιµοποιηθεί σε συνεργεία αυτοκινήτων, ναυπηγεία, διυλιστήρια, 
βενζινάδικα αλλά και σε απλές καθηµερινές οικιακές χρήσεις όπως 
καθαρισµός από πέτρες, µέταλλα, τσιµέντο, τοίχους, πλακάκια, µάρµαρα 
κ.α. 

Επιφάνειες εφαρµογής:

- Πέτρα, Πλακάκια

- Γλάστρες, Κεραµύδια

- Βρύσες, ντουζιέρες, αξεσουάρ µπάνιου

- Μάρµαρα*

- Μεταλλικές επιφάνειες

- Τσιµέντο

*Στην περίπτωση γυαλισµένων µαρµάρων επιβάλλεται πρώτα δοκιµή γιατί 
µπορεί να µπορεί να προκαλέσει θάµπωµα της επιφάνειας.

Κατανάλωση

8 - 12m2/L ανάλογα µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Σε περίπτωση χρήσης του υλικού µε ψεκασµό οι καταναλώσεις ενδέχεται να 
αυξηθούν. 

Οδηγίες Χρήσης

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
∆Ε ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι απόλυτα στεγνές και απαλλαγµένες από 
σκόνες και σαθρά υπολείµµατα. Το Nanoxsol G είναι έτοιµο για χρήση. Στην 
περίπτωση νέων τσιµεντοειδών επιφανειών πρέπει αυτές να έχουν 
ωριµάσει πριν την εφαρµογή του καθαριστικού. Εφαρµόζουµε το υλικό στην 
επιφάνεια µε πινέλο, ρολό ή σπρέι. Τρίβουµε ελαφρά την επιφάνεια µε µια 
βούρτσα και αφήνουµε το καθαριστικό να δράσεις.

Στη συνέχεια ξεπλένουµε µε άφθονο νερό. Για ιδιαίτερα επιβαρυµένες 
επιφάνειες επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία όπου χρειαστεί.

∆ιαθέσιµες Συσκευασίες

•  Πλαστικά δοχεία του 1L και 4L

•  Πλαστικό δοχείο των 20L 

•  Παλετοδεξαµενή των 1000L IBC (κατόπιν παραγγελίας)

Το προϊόν είναι υδατικό χωρίς επικίνδυνους οργανικούς διαλύτες ώστε 
να είναι ασφαλές για το χρήστη και το περιβάλλον.

∆εν περιέχει ισχυρά διαβρωτικά οξέα.

Έχει ευρύ φάσµα εφαρµογών.

Καθαρίζει αποτελεσµατικά τις επιφάνειες από άλατα χωρίς να 
δηµιουργεί επικίνδυνες αναθυµιάσεις.

Εφαρµόζεται εύκολα τόσο από επαγγελµατία όσο και από ερασιτέχνη. 
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Ασφάλεια και Αποθήκευση

Το προϊόν δεν έχει ταξινόµηση κινδύνου κατά τις διατάξεις του κανονισµού (CE) 1272/2008 (CLP). Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη, αναθυµιάσεις, αέρια, 
σταγονίδια, ατµούς και εκνεφώµατα. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετε µε άφθονο νερό και σαπούνι. Να χρησιµοποιείται µόνο σε ανοικτό ή καλά 
αεριζόµενο χώρο. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ.

Το προϊόν δεν πρέπει να καταψυχθεί. Χρόνος αποθήκευσης στην αρχική, κλειστή συσκευασία 3 χρόνια από την ηµεροµηνία παραγωγής.

Για ερωτήσεις και πληροφορίες που αφορούν
τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ποιότητα ή την ασφάλεια του προϊόντος 

επικοινωνήστε:

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Για αποφυγή τυχόν ασυµβατότητας των προϊόντων της NanoViis µε ευαίσθητες ή ιδιαίτερης σύστασης επιφάνειες προτείνεται, πριν την τελική εφαρµογή, 
η δοκιµαστική χρήση του προϊόντος σε µικρό τµήµα της επιφάνειας. Η NanoViis δεν ευθύνεται για µη συµβατή χρήση των προϊόντων της, καθώς επίσης και για τις τυχαίες ή 
εσκεµµένες ζηµιές που µπορεί να προκύψουν από τη µη συµβατή χρήση αυτών. Τα προϊόντα της NanoViis δεν απευθύνονται, δε χρησιµοποιούνται και δεν έχουν δοκιµαστεί για 
ιατρική ή φαρµακευτική χρήσης σε ανθρώπους ή ζώα.
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Το προϊόν αναπτύσεται, παράγεται και διανέµεται από την NanoViis, Innovative Nanotechnologies


