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DeSalin™ STONE PRO 
Υγρό Καθαριστικό Φυσικών Πετρωμάτων  
  

1. Περιγραφή Προϊόντος    5. Οδηγίες Εφαρμογής 
Το DeSalin™ STONE PRO είναι ισχυρό όξινο υγρό 

καθαριστικό φυσικών πετρών και πετρωμάτων 

έτοιμο προς χρήση. Καθαρίζει σε βάθος και 

απομακρύνει αποτελεσματικά υπολείμματα 

τσιμέντου, αρμολόγησης, κόλλας και ρύπους.  

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: 

Δε συνιστάται για διακοσμητικά πλακάκια, 

μάρμαρα, ασβεστολιθικά πετρώματα και είδη 

υγιεινής. Απομακρύνουμε ανοξείδωτα σκεύη και 

καλύπτουμε προληπτικά με νάιλον, αντικείμενα 

όπως: μπαταρίες λουτρού, ανοξείδωτους 

νεροχύτες ή άλλες ‘ευαίσθητες’ επιφάνειες και 

αντικείμενα, προς αποφυγή οξείδωσής τους 

από αναθυμιάσεις του καθαριστικού 

2. Προτεινόμενη Χρήση    6. Αποθήκευση 
Το DeSalin™ STONE PRO είναι ιδανικό για καθαρισμό 

φυσικών πετρωμάτων όπως πέτρες Καρύστου και 

Πηλίου. 

Διατηρείτε το δοχείο κλειστό σε καλά αεριζόμενο 

χώρο, μακριά από τις άμεσες ηλιακές ακτίνες και 

τον παγετό 

3. Πλεονεκτήματα     7. Υγεία & Ασφάλεια 
 Καθαρισμός των επιφανειών από 

υπολείμματα τσιμέντου, αρμολόγησης, 

κόλλας και δύσκολους λεκέδες 

 Απομακρύνει βρύα, λειχήνες και μύκητες 

 Εύκολο στη χρήση 

 Δεν αλλοιώνει την επιφάνεια εφαρμογής 

 

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / 

προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής 

προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. 

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 

οφθαλμικές βλάβες. Μην αναπνέετε 

αναθυμιάσεις, σταγονίδια ή εκνεφώματα. 

Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες 

προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή 

στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Το Δελτίο 

Δεδομένων Ασφαλείας διατίθεται στην 

ιστοσελίδα www.NanoPhos.com ή κατόπιν 

αιτήματος επικοινωνώντας με την NanoPhos 

μέσω email: info@NanoPhos.com ή μέσω 

τηλεφώνου: 2292069312. 

4. Τεχνικά Χαρακτηριστικά     8. Διαθέσιμες Συσκευασίες 
 

Μορφή/Τύπος ▶ Υγρό Διάλυμα 

▪ 1kg, Πλαστική φιάλη 

▪ 4 kg, Πλαστικό μπιτόνι 

Απόχρωση       ▶ Άχρωμο Σημειώσεις & Μέτρα Ασφάλειας: Αντίξοες συνθήκες κατά τη 

διάρκεια ή αμέσως μετά την εφαρμογή μπορεί να επηρεάσουν 

τις ιδιότητες του εφαρμοσμένου προϊόντος. Αποθήκευση στην 

αρχική κλειστή συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο σε 

θερμοκρασία 5οC έως 35οC, μακριά από τις ηλιακές ακτίνες 

και τον παγετό. Το Δελτίο Τεχνικών Προδιαγραφών συνιστάται 

να διαβαστεί σε συνδυασμό με το Δελτίο Δεδομένων 

Ασφαλείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού δελτίου 

ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τη NanoPhos: 

info@NanoPhos.com   

 

Τα τεχνικά φυλλάδια και οι συστάσεις για την χρήση των 

προϊόντων NanoPhos, βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, 

εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας. Οι 

πληροφορίες που αναφέρονται πρέπει να θεωρούνται 

ενδεικτικές και να υπόκεινται σε συνεχή επανεξέταση σε σχέση 

με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Η 

καταλληλότητα του προϊόντος θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε 

περίπτωση για κάθε συγκεκριμένη χρήση και ο τελικός 

χρήστης φέρει την πλήρη & αποκλειστική ευθύνη για τυχόν 

ανεπιθύμητες επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν από 

την λανθασμένη χρήση του προϊόντος. 

Πυκνότητα        ▶ 1.00 ±0.05 g/cm3 

pH                     ▶ 1.8 ±0.1 

Άρωμα             ▶ Λεμόνι 

5. Οδηγίες Εφαρμογής 
Απομακρύνουμε την περίσσεια νερού από την 

επιφάνεια και απλώνουμε το DeSalin™ STONE PRO 

στην επιφάνεια που θέλουμε να καθαρίσουμε. 

Αφήνουμε το υγρό να δράσει για λίγη ώρα και 

τρίβουμε την επιφάνεια με σκληρή βούρτσα (όχι 

μεταλλική). Ακολούθως ξεπλένουμε καλά με νερό. 

Οι νέες τσιμεντοειδείς επιφάνειες πρέπει να έχουν 

ωριμάσει πριν την εφαρμογή του καθαριστικού 
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