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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

300ml   9075  5204094090755 
     

 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Σν MINOS   XD 500 είλαη 

έλα εμειηγκέλν 

πνιπρξεζηηθό ιηπαληηθό-

αληηζθσξηαθό - 

αθπγξαληηθό θαη 

δηεηζδπηηθό  spray πςειήο 

απόδνζεο. Πξνζθέξεη 

ζεκαληηθή πξνζηαζία θαη 

ιίπαλζε, απνκαθξύλεη 

πγξαζίεο θαη 

απειεπζεξώλεη 

ζθνπξηαζκέλα 

εμαξηήκαηα. 

Απνκαθξύλεη 

απνζεθεπκέλνπο ξύπνπο. 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Δμαηξεηηθή 
δηεηζδπηηθόηεηα  

 Αληνρή ζηηο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο.  

 Απσζεί ηελ πγξαζία  

 Απνηειεζκαηηθή 
δηάζπαζε ηεο 
ζθνπξηάο 

 Αληηζθσξηαθή 
πξνζηαζία 

 Δπθνιία ζηε ρξήζε  

 Φηιηθό πξνο ην 

πεξηβάιινλ 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ 
Σν MINOS  XD 500 έρεη 

ρηιηάδεο εθαξκνγέο ζην 

ζπίηη, ζηε δνπιεηά, ζηα 

ρόκππ. 

 Καηάιιειν γηα ηελ 
απειεπζέξσζε 
ζθνπξηαζκέλσλ 
εμαξηεκάησλ θαη 
ζπλδέζκσλ.  

 Πξνζηαηεύεη ηα 
κέηαιια από ηελ 
δηάβξσζε θαη ηελ 
ζθνπξηά.  

 Απνκαθξύλεη ηελ 
πγξαζία θαη ιηπαίλεη 
νπνηαδήπνηε 
επηθάλεηα 

 Γηαπεξλά θαη μεκπινθάξεη θάζε «θνιιεκέλν» κεραληζκό 

 Ληπαίλεη θαη ζηακαηάεη ηξημίκαηα.  

 Καζαξίδεη θαη  ιηπαίλεη πνδήιαηα, εξγαιεία, απνκαθξύλεη 
γξάζα, θιεηδαξηέο θαη άιια θηλνύκελα κέξε 

 Απνκαθξύλεη  απηνθόιιεηα, ππνιείκκαηα θόιιαο, ρξσκάησλ 
θιπ.  

 
 

 Δηζρσξεί θάησ από ηελ ζθόλε, ηε βξσκηά, ην πεηξέιαην θαη 
απνκαθξύλεη ην λεξό.  

 

ΟΓΖΓΗΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

1. Αλαθηλήζηε ηε θηάιε γηα 2 ιεπηά πξηλ ηελ ρξήζε, ώζηε λα 
ππάξρεη ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. 

2. Δθαξκόζηε κηα ιεπηή ζηξώζε spray από απόζηαζε 25-30cm.  
3. Αθήζηε ην πξντόλ λα δξάζεη γηα 5 - 15ιεπηά θαη αλ ρξεηαζηεί 

ςεθάζηε μαλά.  
4. Η ιίπαλζε αξρίδεη κεηά ηελ εμάηκηζε ησλ δηαιπηώλ. 
5. Μεηά ηε ρξήζε γπξίζηε αλάπνδα ηε θηάιε θαη ςεθάζηε γηα 5’’ 

ώζηε λα θαζαξηζηεί ε βαιβίδα. 
 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ  

Με λεξό θαη ζαπνύλη ακέζσο κεηά ηελ εθαξκνγή. 

ΑΠΟΓΟΖ 

Αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή 
 
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Σύπνο : Αληηζθσξηαθό - ιηπαληηθό 

Μνξθή: Τγξό  

Υξώκα: Γηαθαλέο  

ρεηηθή ππθλόηεηα: 0,85 gr/mI 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 10
0
C - 30

0
C 

ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλώζεηο) (Οδεγία 2004/42/ΔΚ) Οξηαθή 
ηηκή, κέγηζηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΠΟΔ, ηεο ΔΔ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
πξντόλ (θαηεγνξία Βε ‘Δηδηθά πξντόληα θηληξίζκαηνο’): 840 gr/lt 
(2010). Σν πξντόλ πεξηέρεη θαηά κέγηζην 820 gr/lt ΠΟΔ (έηνηκν πξνο 
ρξήζε). 
 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε Θεξκνθξαζία 5
0
C

 
- 35

0
C, καθξηά από πεγέο αλάθιεμεο. 

Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία θαη άκεζε έθζεζε ζην 

ειηαθό θσο. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 

Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 5 ρξόληα από ηελ 

εκεξνκελία παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηηο 

απζεληηθέο, κε-αλνηγκέλεο θηάιεο, θέξνληαο ηνλ αξηζκό παξαγσγήο.  

ΤΚΔΤΑΗΑ 
Spray 300ml  
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ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
 

 
Acute Tox. 4: H332 - Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο 

Aerosol 1: H229 – Γνρείν ππό πίεζε. Καηά ηε ζέξκαλζε κπνξεί 

λα δηαξξαγεί Aerosol 1: H222 – Δμαηξεηηθά εύθιεθην αεξόιπκα 

Aquatic Chronic 3: H412 – Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο 

νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο Carc. 2: H351 - 

Ύπνπην γηα πξόθιεζε θαξθίλνπ P101: Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή 

ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ 

εηηθέηα P102: Μαθξηά από παηδηά P103: Γηαβάζηε ηελ εηηθέηα 

πξηλ από ηε ρξήζε P210: Μαθξηά από ζεξκόηεηα, ζεξκέο 

επηθάλεηεο, ζπηλζήξεο, γπκλέο θιόγεο θαη άιιεο πεγέο 

αλάθιεμεο. Μελ θαπλίδεηε P251: Να κελ ηξππεζεί ή θαεί αθόκε 

θαη κεηά ηε ρξήζε P312: Καιέζηε ην KENTPO 

ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό εάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία 

P410+P412: Να πξνζηαηεύεηαη από ηηο ειηαθέο αθηίλεο. Να κελ 

εθηίζεηαη ζε  ζεξκνθξαζίεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο 50°C/122°F 

P501: Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ / πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηνπο 

ηνπηθνύο / πεξηθεξεηαθνύο / εζληθνύο / δηεζλείο θαλνληζκνύο 

(Οδεγία 2008/98/ΔΚ, 2000/532/ΔΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012) 

Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: Fuels, diesel, No 2; 

ηεηξαρισξναηζπιέλην; 1,2,4-ηξηκεζπινβελδόιην 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε 
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ 
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ 
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ 
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο 
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη 
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη 
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη 
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.  Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ 
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ 
παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε 
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.    
 
 


