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Αρωματικό καθαριστικό χώρων υγιεινής καθημερινής χρήσης 
 
 
Περιγραφή 
 
 
Το HYGIENE 303 καθαρίζει και ευωδιάζει τους χώρους υγιεινής. Εξαφανίζει τις οσμές, 
τα κατάλοιπα σαπουνιού και επιβραδύνει το σχηματισμό αλάτων. Δεν επηρεάζει 
πορσελάνη, μεταλλικές μπαταρίες και αρμούς πλακιδίων. 
 
 
Πλεονεκτήματα 
 
 
► Εξαφανίζει οσμές, κατάλοιπα σαπουνιού 
► Επιβραδύνει τον σχηματισμό αλάτων 
► Δεν επηρεάζει πορσελάνη, μεταλλικές μπαταρίες και αρμούς πλακιδίων 
 

 
Οδηγίες χρήσης  
 
 
Δοσολογία-Εφαρμογή: 
 
 
Το HYGIENE 303 χρησιμοποιείται σε υδατοδιάλυση 3-7%, ανάλογα με τη βρωμιά.  
Χρησιμοποιείται με ψεκασμό, με σφουγγάρι ή κουβά. 
 
 
 
 
 



 
 
Τεχνικές πληροφορίες 
 
 
Εμφάνιση :                                        Υγρό κόκκινου χρώματος 

 
pH (as is) @ 20oC :                           1.7 ± 0.5 
 
Αναφλεξιμότητα :                               Δεν αναφλέγεται, δεν καίγεται 
 
Εκρηκτικές ιδιότητες :                        Το προϊόν δεν εκρήγνυται 
 

 
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει 
να λαμβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος. 
 
 
Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης 
 
 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 
 
-Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα :  
Αφαιρέστε όλα τα βρεγμένα με το υλικό ρούχα, ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό. Ζητείστε 
ιατρική συμβουλή. 
-Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : 
Ξεπλύνατε αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά και κάτω από τα βλέφαρα. Ζητείστε αμέσως 
ιατρική βοήθεια. 
-Σε περίπτωση κατάποσης :  
Μην προκαλείτε εμετό, ξεπλύνετε καλά το στόμα με νερό και μεταφέρετε τον παθόντα σε 
νοσοκομείο. 
-Σε περίπτωση εισπνοής :  
Εάν επηρεαστεί η αναπνοή μεταφέρετε το παθόντα σε ανοικτό περιβάλλον και ζητήστε ιατρική 
συμβουλή. 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
 
 
-Χειρισμός : 
Εξασφαλίστε καλό αερισμό με ανανέωση στο χώρο εργασίας. Διαλύστε πάντα το προϊόν 
προσθέτοντας το σε νερό. 
 
-Αποθήκευση :  
Σε σκιερό και δροσερό χώρο και μακριά από αλκαλικά προϊόντα. 

 
 
 



 
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
 
 
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 (CLP). 
 
 
 
Εικονογράμματα κινδύνου 
 

 
      
       GHS05 
 
Προειδοποιητική λέξη 
 
Κίνδυνος 
 
Δηλώσεις Επικινδυνότητας 
 
Η314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
Η318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
 
 
 
Δηλώσεις Προφύλαξης 
 
 
Ρ102 Μακριά από παιδιά. 
Ρ260 Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα. 
Ρ280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 
Ρ301+Ρ310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
Ρ303+Ρ361+Ρ353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε 
αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στο ντους. 
Ρ305+Ρ351+Ρ338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με 
νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι 
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

 
 


