
 

    GOOD-BYE STAIN 

 

 

   ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

   Готов за употреба, бързо ефективен, леко алкален  почистващ      

а  агент на основата на активни хлорни съединения 

   За бързо и цялостно отстраняване на органични обезцветявания 

и  или петна, причинени от плодови и зеленчукови сокове, кафе,  

о  чай, червено вино, тютюн, листа или цветове, плодове, кръв, б  

боя за коса, флумастери и др. Върху минерални повърхности като като мрамор, 

гранит, бетонен пепел, кварц, керамика. 

 

 

Указание за употреба 

Не доближавайте AKEMI GOOD-BYE до очите 

Носете предпазващи гумени ръкавици и очила ако е необходимо 

Не позволявайте контакт с повърхности от дърво, алуминий, дрехи или сходни 

на изброените материали, за да избегнете избеляване или увреждане. При 

съмнение нанесете на незабележимо място. 

Дълбоко проникналите петна отстранете механично 

Нанесете AKEMI GOOD-BYE неразреден и в по голямо количество върху петното 

с четка, гъба, пипета или парцал  

Оставете препарата да подейства от 10 до 30мин, не оставяйте да изсъхне 

напълно 

Изплакнете с чиста вода 

Ако се налага, повторете процеса на почистване като оставите препарата да  

подейства за по-дълго време  

 

ЗАБЕЛЕЖКА  

Продуктът оригинално има жълто-зелено оцветяване, ако се ползва неправилно 

или за по-дълго от описаното време, може да избледнее, което индикира 

ограничена ефективност 



- Не смесвайте с други почистващи препарати, особено такива, които 

съдържат киселини   

- Не позволявайте контакт с растения, при контакт своевременно 

изплакнете с вода 

- Не изхвърляйте в канализацията 

- Съхранявайте далече от директна слънчева светлина и високи 

температури 

 

Технически данни 

Цвят:   жълто-зелен 

Плътност:   1.10g/см³ 

Съхранение: Ако препаратът се съхранява в сухо помещение с Т 5-25°С и 

в оригинална опаковка, най-малко 12 месеца от срока на производство  

 

Почистване: Премахване на петна и специално почистване 

Материал: естествен камък, мрамор и варовик, гранит, керамика, кварц, твърда 

повърхност, терацо, шисти, бетонен пепел, памук, камъни, чувствителни към 

киселини, стъкло 

Област на приложение: кухня, баня и санитария, маса и перваз на прозореца, 

подове и стълби, зона за хранене 

Повърхност: груба, фино-грундирана, грундирана, обработвана, почиствана с 

пясък, антична, рязана, груба, полирана, обгорена 

Химическа основа - на водна основа 

Начин на нанасяне - четка, пипета, парцал, гъба 

Концентрация - готов за употреба 

Стойност на PH – алкален 

Вносител: Димас Пласт ЕООД 


