
  

 

Premium Wash Down Concentrate Φύλλο τεχνικών δεδομένων: 907-32  
A5005  

 

Μόνο για επαγγελματική χρήση Σελίδα 1 από 2 
 
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν φύλλο δεδομένων βασίζονται στο δικό μας επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης. Η επισκόπηση από 
τον χρήστη σε σχέση με τον προοριζόμενο στόχο είναι απαραίτητη λόγω των διαφορετικών δυνατοτήτων επεξεργασίας και εφαρμογής. 
Οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους της Mankiewicz για ελαττωματικές εφαρμογές ή / και ακατάλληλη χρήση εξαιρείται ρητά. 
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1. Εισαγωγή Το Συμπύκνωμα Έκπλυσης Ανώτερης ποιότητας (Premium Wash Down Concentrate) 
ALEXSEAL® είναι ένα βιοδιασπώμενο απορρυπαντικό πλύσης σχεδιασμένο για τον καθαρισμό 
των τελικών στρώσεων ALEXSEAL®. Έχει ουδέτερο PH, δεν περιέχει διαβρωτικές ουσίες και δεν 
χρειάζεται ξέβγαλμα, οπότε μειώνεται ο χρόνος στεγνώματος. Το Συμπύκνωμα Έκπλυσης 
Ανώτερης ποιότητας (Premium Wash Down Concentrate) ALEXSEAL® είναι κατάλληλο για το 
θαλασσινό περιβάλλον και ικανοποιεί όλες τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις απορρυπαντικών για 
χρήση στη θάλασσα. 
 

2. Εύρος εφαρμογής Το Συμπύκνωμα Έκπλυσης Ανώτερης ποιότητας (Premium Wash Down Concentrate) 
ALEXSEAL® μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις τελικές στρώσεις ALEXSEAL® για τέλειο καθαρισμό 
της επιφάνειας.  
 

3. Χρώμα Σκούρο μπλε, ελαφρώς ιξώδες υγρό 
 

4. Καλυπτικότητα Δ/Ε 
 

5. Προεργασία 
επιφάνειας 

Μπορείτε να καθαρίσετε διεξοδικά την επιφάνεια με καθαρό φρέσκο/φιλτραρισμένο νερό πριν 
το πλύσιμο με το Συμπύκνωμα Έκπλυσης Ανώτερης ποιότητας (Premium Wash Down 
Concentrate) ALEXSEAL®. 
 

6. Εμπορικά ονόματα Υλικό βάσης A5005 Συμπύκνωμα Έκπλυσης Ανώτερης ποιότητας 
(Premium Wash Down Concentrate) ALEXSEAL® 
 

7. Αναλογία μείξης 1 ουγγιά (30 ml) Συμπύκνωμα Έκπλυσης Ανώτερης ποιότητας (Premium Wash Down 
Concentrate) ALEXSEAL® ανά γαλόνι (3,785 λίτρα) νερού. 
 

8. Εφαρμογή 
Εφαρμογή με απαλή βαμβακερή 
πετσέτα:  

1. Καθαρίστε διεξοδικά την επιφάνεια με νερό πριν το πλύσιμο. Συνιστάται η χρήση 
φιλτραρισμένου νερού. 

 
2. Προσθέστε 1 ουγγιά (30 ml) Συμπύκνωμα Έκπλυσης Ανώτερης ποιότητας (Premium 

Wash Down Concentrate) ALEXSEAL® ανά γαλόνι (3,785 λίτρα) νερού. 
 
3. Χρησιμοποιείτε μόνο μαλακά γάντια καθαρισμού και βούρτσες που έχουν σχεδιαστεί 

ειδικά για το πλύσιμο βαμμένων επιφανειών. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι ακόμη 
υγρή από το αρχικό πλύσιμο. Μην αφήνετε την επιφάνεια να στεγνώσει πριν το τελικό 
πλύσιμο. Πλύνετε τις μεγάλες επιφάνειες τμηματικά, ώστε να διασφαλίζετε ότι η 
επιφάνεια παραμένει υγρή. Μην χρησιμοποιείτε το Συμπύκνωμα Έκπλυσης Ανώτερης 
ποιότητας (Premium Wash Down Concentrate) ALEXSEAL® σε συνθήκες έντονης 
ηλιοφάνειας. 

 
4. Ξεπλύνετε καλά την επιφάνεια μετά το πλύσιμο. 
 
5. Όποτε είναι δυνατόν, στεγνώστε την επιφάνεια με πετσέτα, δέρμα chamois ή/και λεπίδα 

σιλικόνης καλής ποιότητας για την αποφυγή κηλίδων νερού. Με τον τρόπο αυτόν 
εξαλείφονται οι λεκέδες νερού.  

 
Σημείωση: 
Ξεπλύνετε την επιφάνεια βαφής με καθαρό, γλυκό νερό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το 
γιότ για να αφαιρέσετε το αλάτι και τις βρομιές. Μπορεί να χρειαστεί φίλτρο αποσκλήρυνσης 
νερού για τα σημάδια σκληρού νερού. Η συσσώρευση λεκέδων σκληρού νερού μπορεί να 
μοιάζει με πρόωρη θαμπάδα της βαφής. Η παροχή νερού από αφαλάτωση μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για την ελαχιστοποίηση των λεκέδων από νερό. 
 
 



  

 

Premium Wash Down Concentrate Φύλλο τεχνικών δεδομένων: 907-32  
A5005  

 

Μόνο για επαγγελματική χρήση Σελίδα 2 από 2 
 
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν φύλλο δεδομένων βασίζονται στο δικό μας επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης. Η επισκόπηση από 
τον χρήστη σε σχέση με τον προοριζόμενο στόχο είναι απαραίτητη λόγω των διαφορετικών δυνατοτήτων επεξεργασίας και εφαρμογής. 
Οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους της Mankiewicz για ελαττωματικές εφαρμογές ή / και ακατάλληλη χρήση εξαιρείται ρητά. 
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Εάν οι σταγόνες νερού στεγνώσουν στον αέρα, το νερό εξατμίζεται και αφήνει υπολείμματα 
στη βαφή. Εάν αυτά τα υπολείμματα δεν απομακρυνθούν, μπορεί να διαβρώσουν σταδιακά 
τη βαφή. Εάν σχηματιστούν κηλίδες νερού, μπορείτε να τις απομακρύνετε με Σφραγιστικό 
Πολυμερών Ανώτερης ποιότητας (Premium Polymer Sealer) ALEXSEAL®.  
 
Για τους πιο επίμονους λεκέδες ενδέχεται να απαιτείται υψηλότερη συγκέντρωση 
Συμπυκνώματος Έκπλυσης Ανώτερης ποιότητας (Premium Wash Down Concentrate) 
ALEXSEAL®. Όσο υψηλότερη είναι η συγκέντρωση τόσο πιο διεξοδικό ξέβγαλμα απαιτείται. 
Σε ορισμένους λεκέδες μπορεί να απαιτείται εφαρμογή του Συμπυκνώματος Έκπλυσης 
Ανώτερης ποιότητας (Premium Wash Down Concentrate) ALEXSEAL® σε πλήρη 
συμπύκνωση. 

 
9. Αποθήκευση και 

διάρκεια ζωής στο 
ράφι 

Μην καταψύχετε. 
Όταν το Συμπύκνωμα Έκπλυσης Ανώτερης ποιότητας (Premium Wash Down Concentrate) 
ALEXSEAL® αποθηκεύεται σε ψυχρό και στεγνό χώρο στην αρχική σφραγιστή συσκευασία, η 
διάρκεια ζωής του στο ράφι ανέρχεται σε 24 μήνες.  
 

10. Συσκευασία A5005 Συμπύκνωμα Έκπλυσης Ανώτερης ποιότητας 
(Premium Wash Down Concentrate) ALEXSEAL® 

1 τέταρτο & 1,25 γαλόνι 

 Μπορείτε να γεμίζετε το δοχείο χωρητικότητας 1 τετάρτου του γαλονιού από το μεγαλύτερο 
δοχείο 1,25 γαλονιών: 
 
Ανοίξτε το καπάκι και πιέστε προς τα κάτω τη βαλβίδα στο εσωτερικό του λαιμού του 
μπουκαλιού (εικόνα 1). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε π.χ. ένα στυλό ή ένα κατσαβίδι. Πιέστε 
προς τα κάτω τη βαλβίδα μέχρι να ασφαλίσει σε αυτήν τη θέση με χαρακτηριστικό ήχο (εικόνα 
2). Τώρα μπορείτε να γεμίσετε το δοχείο με νέο Συμπύκνωμα Έκπλυσης Ανώτερης ποιότητας 
(Premium Wash Down Concentrate) ALEXSEAL®. Κλείνοντας το καπάκι, η βαλβίδα 
επανέρχεται στην αρχική της θέση και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δοχείο ως συνήθως. 
 
 

 

 
Εικόνα 1 

 
Εικόνα 2 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυλάξτε μακριά από παιδιά, αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, 

ξεπλύνετε καλά τα μάτια σας με άφθονο νερό. 
 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Ζητήστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση κατάποσης. 


