ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
CHEMICAL PRODUCTS
PRODOTTI CHEMICALI

NEODETERSOL VETRO
ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΝΤΑΜΙΤΖΑΝΕΣ

NEODETERSOL VETRO
ALKALINE DETERGENT FOR BOTTLES AND
DEMIJOHNS

ΣΥΝΘΕΣΗ
Φωσφορικά άλατα, πολυφωσφορικά άλατα, ανθρακικά άλατα,
άλατα πυριτίου, αλκαλικά θειικά άλατα, απολυμαντικά (90%
βιοδιασπώμενα)

COMPOSITION
Phosphates, polyphosphates, carbonates, silicates, alkaline
sulphates, surfactants (over 90% biodegradable).

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εμφάνιση: Άσπρη άοσμη σκόνη εύκολα διαλυτή σε κρύο ή ζεστό
νερό. Το NEODETERSOL VETRO είναι συμπυκνωμένο προϊόν
με πολλά πλεονεκτήματα έναντι διαφόρων καθαριστικών υγρών ή
σκόνης του εμπορίου. Με την ενέργεια των διαφόρων αλάτων του
το προϊόν αφαιρεί αποτελεσματικά όλη τη βρωμιά και τα
κατακάθια έξω και μέσα από τα μπουκάλια, αφήνοντας τα καθαρά
και λαμπερά.

GENERAL FEATURES
Appearance: homogeneous odourless white powder,
anticalcium, dissolves readily in hot or cold water.
NEODETERSOL VETRO is a concentrated product with many
advantages over commercially sold liquid or powder detergents.
Thanks to the synergic action of its complex salts, the product
effectively removes all scale and sediment both inside and
outside bottles, leaving them clean and shiny.

Το προϊόν περιέχει πολλές δραστικές ουσίες και είναι πολύ
οικονομικό διότι είναι αποτελεσματικό ακόμη και σε μικρή
περιεκτικότητα. Δεν περιέχει οξέα ή χλώριο. Αφήνει λάμψη στο
γυαλί.

The product contains many active substances and is very
economical because it is highly effective at very low
concentrations. Does not contain acid or chlorine. Leaves the
glass sparklingly bright.

Σε κανονικές περιεκτικότητες το προϊόν είναι ακίνδυνο για το
δέρμα και δεν θα επηρεάσει τον συνήθη εξοπλισμό οινοποίησης.

At normal concentrations the product is harmless to the skin and
will not damage common winemaking materials.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Το NEODETERSOL VETRO είναι απαραίτητο για τον καθαρισμό
στο χέρι μπουκαλιών, νταμιτζάνων και γυάλινων σκευών. Αφαιρεί
τη μούχλα, κατακάθια και άσχημες μυρωδιές. Ιδιαίτερα
αποτελεσματικό σε μπουκάλια με χάρτινες ετικέτες.

APPLICATIONS
NEODETERSOL VETRO is indispensable for thorough manual
washing of bottles, demijohns and all glass vessels; it removes
mould, deposits and unpleasant odours.
Especially suited for bottles with paper and poker worked labels.

ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ σε αυτόματα πλυντήρια.
Το NEODETERSOL VETRO είναι επίσης αποτελεσματικό για το
πλύσιμο πολυεστερικών και πλαστικών δεξαμενών μούστου.

NOT TO BE USED with automatic bottle washers.
NEODETERSOL VETRO is also particularly effective for
washing vats in fibreglass reinforced plastic.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
0.5-1 kg σε 100 λίτρα νερό.

DOSAGE
Dissolve 0.5-1 kg in 100 liters of water.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Εφαρμόστε το προϊόν κατευθείαν στην πλύση. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία δωματίου ή και πιο ζεστά.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σακούλα του 1 kg

INSTRUCTIONS FOR USE
Pour the product directly into the washing vessel or tank. The
solution can be used at room temperature or warmer.

Σφραγισμένη συσκευασία: Κρατήστε το ποιόν σε δροσερό,
στεγνό και αεριζόμενο χώρο.
Ανοικτή συσκευασία: Κλείστε τη σακούλα και φυλάξτε από
υγρασία και οξέα.

PACKAGING AND STORAGE
1 kg bag
Sealed package: keep the product in a fresh, dry, well-ventilated
area.
Opened package: seal container tightly and store away from
moisture and acids.

