ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
CHEMICAL PRODUCTS
PRODOTTI CHEMICALI

NEODETERSOL BOTTI
ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ

NEODETERSOL BOTTI
ALKALINE DETERGENT FOR CLEANING BARRELS,
VATS AND TANKS

ΣΥΝΘΕΣΗ
Φωσφορικά άλατα, πολυφωσφορικά άλατα, ανθρακικά άλατα,
άλατα πυριτίου, αλκαλικά θειικά άλατα.

COMPOSITION
Phosphates, polyphosphates, carbonates, silicates, alkaline
sulphates.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εμφάνιση: Άσπρη άοσμη σκόνη εύκολα διαλυτή σε κρύο ή ζεστό
νερό. Το NEODETERSOL BOTTI περιέχει γαλακτικά και
σαπωνικά απολυμαντικά που εξασφαλίζουν τον άριστο
καθαρισμό ξύλινων βαρελιών, τσιμεντοδεξαμενών και δοχείων
αφαιρώντας βρωμιά και άλατα. Το προϊόν δεν περιέχει δραστικά
οξέα και δεν φθείρει το ξύλο και το τσιμέντο.

GENERAL FEATURES
Appearance: white odourless powder, anticalcium, dissolves
readily in cold or hot water. NEODETERSOL BOTTI contains
emulsifying and saponifying surfactants that ensure optimal
cleansing of wooden casks and barrels and concrete vats and
tanks, removing scale and tartar build-up. The product does not
contain harsh acids and does not damage wood and concrete.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Το NEODETERSOL BOTTI είναι απαραίτητο για τον καθαρισμό
ξύλινων βαρελιών και τσιμεντοδαξαμενών. Είναι προτιμητέο από
ισχυρότερα καθαριστικά για απλές εργασίες συντήρησης και
καθαρισμού εξοπλισμού οινοποίησης.

APPLICATIONS
NEODETERSOL BOTTI is indispensable for thoroughly cleaning
wooden casks and barrels and concrete vats and tanks.
Can be preferred to SANATON for less severe cases and for the
routine maintenance of wine cellar equipment.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
2 kg σε 100 λίτρα νερό.

DOSAGE
2 kg for every 100 liters of water.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Το προϊόν μπορεί να διαλυθεί σε νερό πριν τη χρήση ή να
απλωθεί κατευθείαν σε βρεγμένες επιφάνειες. Βουρτσίστε τις
επιφάνειες με βούρτσες φορώντας προστατευτικά γάντια.
Ξεπλύνετε καλά.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σακούλα του 1 kg

INSTRUCTIONS FOR USE
NEODETERSOL BOTTI can be dissolved in water before use or
sprinkled straight on to moistened surfaces.
Scrub surfaces with brushes; rubber gloves should be worn.
Rinse thoroughly.

Κρατήστε το ποιόν σε δροσερό, στεγνό και αεριζόμενο χώρο.
Κατάλληλο για οινοποίηση CΕ 1493/99

PACKAGING AND STORAGE
1 kg bag
Keep the product in a fresh, dry, well-ventilated area.
Approved for winemaking, in accordance with: CE 1493/99

