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CLEAN & SHINE 
Ουδέτερο συντηρητικό δαπέδων 
 

Περιγραφή 

Αποτελεσµατικό γαλάκτωµα συντήρησης δαπέδων µε ευχάριστο άρωµα 
λουλουδιών. Αφαιρεί τα ίχνη υποδηµάτων, επιδιορθώνει τις γρατσουνιές, 
καθαρίζει και αποκαθιστά τη χαµένη γυαλάδα σε δάπεδα µε επιµεταλλωµένο 
βερνίκι. Ιδανικό για τα περισσότερα δάπεδα συµπεριλαµβανοµένων των 
επιφανειών από βινύλιο, καουτσούκ, λινόλαιο, άσφαλτο, µωσαϊκό και 
µάρµαρο, καθώς και των αεροστεγών επιφανειών. 

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήµατα 

• Αυξάνει τη διάρκεια του βερνικιού του δαπέδου 

• Ειδική σύνθεση για καθάρισµα µε ψεκαστήρα 

• Κατάλληλο για σφουγγάρισµα και στεγνό καθάρισµα 

• Εξαιρετικά αποτελέσµατα µε χρήση περιστροφικών µηχανών υψηλής και 
εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας 

• Παρέχει εξαιρετικά γυαλιστερά δάπεδα που δεν γλιστράνε 

• Κατάλληλο για δάπεδα µε ή χωρίς επιµεταλλωµένο βερνίκι. 

Τρόπος χρήσης 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ: 
∆ιαλύστε σε 1:50 µέρη κρύου νερού (10ml ανά 500ml) 
1 καπάκι ανά µπουκάλι ψεκασµού 500ml. 
Σκουπίστε το δάπεδο. Προσθέστε το Clean & Shine σε κρύο νερό σε ένα 
δοχείο ψεκασµού. Ψεκάστε το δάπεδο και καθαρίστε το χρησιµοποιώντας 
περιστροφική µηχανή δαπέδου υψηλής ταχύτητας και κόκκινη τσόχα. 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ & ΓΥΑΛΙΣΜΑ: 

∆ιαλύστε σε 1:50 µέρη χλιαρού νερού (100ml ανά 5lt) 
3 x  ή ½ καπάκι ανά 5lt. 
Σκουπίστε το δάπεδο. Προσθέστε το Clean & Shine σε ζεστό νερό σε έναν 
κουβά σφουγγαρίσµατος και σφουγγαρίστε το δάπεδο µε το διάλυµα. Αφήστε 
το να στεγνώσει. Γυαλίστε χρησιµοποιώντας περιστροφική µηχανή δαπέδου 
υψηλής ταχύτητας και άσπρη τσόχα. 
 

ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟΝ 
Ο∆ΗΓΟ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΤΗΣ EVANS 

Σύνθεση 

Περιέχει µίγµα µη ανιοντικής επιφανειοδραστικής 
ουσίας, γαλακτώµατος κεριού, αρωµατικής 
ουσίας, συντηρητικού & χρωστικής. 

Τυπικά δεδοµένα προϊόντος 

Εµφάνιση: Αδιαφανές υγρό 

Οσµή: Άρωµα λουλουδιών 

Ειδικό βάρος (20oC): 1,01 

Χρώµα: Ροζ 

pH – χωρίς αραίωση: 8,0 

pH – αραίωση 1:50: 7,5 

∆ιάρκεια ζωής εφόσον δεν ανοιχθεί: Όχι λιγότερο 

 από 3 έτη 

Συσκευασία 

Συσκευασία: Κωδικός παραγγελίας
 Μέγεθος παλέτας 

5lt A078E 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.: 12882/1/2011  

 

 

 


