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LEMON GEL 
Ουδέτερο καθαριστικό τζελ 

Περιγραφή 

Αποσµητικό και καθαριστικό γενικής χρήσης και σφουγγαρίσµατος µε δυνατό 
άρωµα. Κατάλληλο για χρήση µε υγρό πανί ή σε µπουκάλι µε ψεκαστήρα. 
Χρησιµοποιείται µε ασφάλεια σε πολλές δύσκολες επιφάνειες ή δάπεδα από 
πλαστικό µάρµαρο, µωσαϊκό, κεραµικό καθώς και γυαλισµένο και 
στεγανοποιηµένο δάπεδο. Αφήνει µια ελκυστική λάµψη και αναδίδει 

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήµατα 

• Αποτελεσµατικό καθαριστικό γενικής χρήσης. Καθαρίζει και αρωµατίζει. 
• Ιδανικό για σφουγγάρισµα. 
• Χρησιµοποιείται µε µηχανή µονού δίσκου για γυάλισµα και συντήρηση 
δαπέδου 

• Ουδέτερο pH. Κατάλληλο για χρήση σε όλα τα δάπεδα και επιφάνειες. 
• Αφήνει ευχάριστο άρωµα λεµονιού που διαρκεί. 

Χρήση 
 

Σφουγγάρισµα: 
∆ιαλύστε 1:50 µέρη χλιαρού νερού σε κουβά. 

3 x πιέσεις x (30ml) σε κουβά 5lt 
Σφουγγαρίστε. Όταν στεγνώσει µπορείτε Να γυαλίσετε µε περιστροφική 
µηχανή µονού δίσκου. 
 
Καθαρισµός µε ψεκαστήρα: 

∆ιαλύστε 1:50 µέρη κρύου νερού (10ml per 500ml) 
1 κουταλιά ανά µπουκάλι 500ml. 
Ψεκάστε την επιφάνεια και καθαρίστε µε πανί 
Ψεκάστε το δάπεδο και στεγνώστε µε τη περιστροφική µηχανή 
χρησιµοποιώντας άσπρη τσόχα. 
 

ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟΝ 

Ο∆ΗΓΟ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΤΗΣ EVANS 

 

Σύνθεση 

Περιέχει µίγµα από ανιονικά τασιενεργά, φυσικό 

έλαιο, άρωµα & χρώµα. 

Τεχνικά Στοιχεία Προϊόντος 

Εµφάνιση: Παχύρρευστο τζελ 

Ειδικό βάρος (20oC): 1,01 

pH – χωρίς αραίωση: 8,0 

pH – αραίωση 1:50: 7,8 

∆ιάρκεια ζωής εφόσον δεν ανοιχθεί: Όχι λιγότερο 

 από 3 έτη 

Συσκευασία 

∆οχείο κιβώτιο κωδικός Παλέτα 

5lτ         2x5lt      A013E    120x5lt 

Αποθήκευση: 

Αποθηκεύστε το στο αρχικό, σφραγισµένο 
δοχείο και κρατήστε το µακριά από ακραίες 
θερµοκρασίες. 

Bιοδιασπασιµότητα: 

Όλες οι επιφανειοδραστικές ουσίες των 
προϊόντων Evans Vanodine συµµορφώνονται µε 
τους τρέχοντες ευρωπαϊκούς κανονισµούς 
σχετικά µε τη βιοδιασπασιµότητα και την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

∆ιασφάλιση ποιότητας 

Το προϊόν αυτό κατασκευάζεται στο Η.Β. από 
την EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC, 
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας της οποίας 
έχει καταχωριστεί στο 
THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION 
µε αριθµό µητρώου FM 09535 

Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 0603 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ: 
AYΛΙΣ ΑΕΒΕ 
ΡΕΑΣ 14 - ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 210-5553050 ΦΑΞ: 210-5553141 
E-mail: avlis-main@avlis.com.gr 
 
ΑΡ.ΚΑΤΑΧ. ΓΧΚ.: 11808/0/2007 
 

  

 

 

 

Οσµή:       Λεμόνι 

Χρώμα   Κιτρινωπό 

άρωµα καθαριότητας και φρεσκάδας λεµονιού. 


