
                            
 

DALCO-88 (ΚΙΤΡΙΝΟ) 
 

Απορρυπαντική σκόνη χαμηλού αφρισμού, μέσης αλκαλικότητας 
 
Περιγραφή 
 
Το DALCO-88 είναι ένα σύνθετο απορρυπαντικό, μέσης αλκαλικότητας, σε μορφή σκόνης, 
για χειρωνακτικό καθαρισμό. Αποτελεί μίγμα  υψηλής ποιότητας διαβρεκτικών-
γαλακτοματοποιητικών ουσιών υψηλού αφρισμού, κατάλληλο για όλες τις σκληρότητες 
νερού.  
 

Βασικές ιδιότητες/ χαρακτηριστικά  
  

►Ισχυρό καθαριστικό. 
►Οικονομικό στη χρήση 
►Εξαιρετικά αποτελεσματικό σε όλες τις σκληρότητες νερού 
►Με ευχάριστο άρωµα φρεσκάδας  
 
 

Οδηγίες χρήσης  
 
ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑ:            
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αναλογία 20-40gr/L νερού με σφουγγάρι ή με βούρτσα σε 
χλιαρό νερό για την απομάκρυνση δύσκολων ρύπων. 
 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
Τοποθετούμε στη θήκη του μηχανήματος 20-30gr/L νερού αναλόγως με τους ρύπους που 
υπάρχουν. Ακολουθεί ξέβγαλμα. (Οι αναλογίες των ανωτέρω χρήσεων αλλάζουν αναλόγως 
τους ρύπους και τη σκληρότητα του νερού.) 
 

Τεχνικές πληροφορίες 
 

 

Εμφάνιση:                                        Κίτρινη, άοσμη  σκόνη  
 
Τιμή pH  προϊόντος (20οC):             pH=10.8 (για δ/μα 1%),  pH=11.1 (για δ/μα 10%) 
 
 
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να 
λαμβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος. 
 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Κατά την απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων σε υδρόβιο περιβάλλον, υπάρχει πιθανότητα 
τοξικότητας για τους υδρόβιους οργανισμούς  λόγω της αύξησης του pH του νερού λόγω της 
αλκαλικότητάς του. 

 
 
 
 
Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης 



 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

 

-Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : 
Αφού απομακρύνετε το λερωμένο ρουχισμό , πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό για 
τουλάχιστον 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
-Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : 
Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και ζητήστε αμέσως συμβουλή  
από οφθαλμίατρο. 
-Σε περίπτωση εισπνοής : 
Απομακρύνετε τον παθόντα από την έκθεση, μεταφέρετε τον σε καθαρό αέρα και ζητήστε 
ιατρική συμβουλή. 
-Σε περίπτωση κατάποσης : 
Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή ή τηλεφωνήστε στο Κέντρο Δηλητηριάσεων :           
2107793777. Ξεπλύνατε αμέσως το στόμα σας με άφθονο νερό και πιείτε νερό. Μην 
προκαλέσετε εμετό εκτός εάν σας το υποδείξει ιατρός. 
 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

 

-Χειρισμός : Προλάβετε τη συγκέντρωση και εξάπλωση της σκόνης  (ισχύουν τα  
                     προστατευτικά μέτρα για τα αλκαλικά) 
-Αποθήκευση : Να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό, σκιερό και καλά αεριζόμενο χώρο. 
 
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Το προϊόν σύμφωνα με την ΚΥΑ 265/2002, ταξινομείται  και επισημαίνεται ως επικίνδυνο με 
ενδείξεις : 
 
Σύμβολο κινδύνου : Xi ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ 
 
Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης  
S22. Μην αναπνέετε την σκόνη 
S24. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα 
S25. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια 
S26. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε  τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή 
S36. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία 
S37. Να φοράτε κατάλληλα γάντια 
S39. Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου 

 
Φράσεις Ειδικών Κινδύνων  
R36. Ερεθίζει τα μάτια 
R37. Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα 
R38. Ερεθίζει το δέρμα 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


