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 חומר לניקוי וחידוש דקים על בסיס חומצי. המוצר: תיאור

 שומנים ולכלוך, מחפה על שינויי גוון של העץ מתהליך  רמחזיר לעץ את הצבע הטבעי, מסימאפיינים: 

 .+Aבדרגה  DEVL1104875Aלסביבה עמידה בתקן  יהחמצון, ידידות                  

 .חיצוני בעיקר על רהיטי גן , מרפסות, טרסות וכד'לשימוש  שימוש:

 (±70גרם/ליטר ) 1010משקל סגולי: 

 למ"ר גרם 5-20: כושר כיסוי

  80% -מתחת ל, לחות C05 מעל -רטורה טמפ :בזמן היישום תנאי הסביבה

 שנים סגור באריזה המקורית 3 חיי מדף:

  יחס ערבוב:

 לניקוי כללי לניקוי שומנים חומר

 100 100 חומר ניקוי

 15% ללא מים -  מדלל

 

  שיטת עבודה:

 .מיכלערבב היטב את ה .א

 חומר הניקוי. חלקים של 100ערבב היטב בכלי נפרד  .ב

 מים במידת הצורך.הוסף כמות רצויה של  .ג

 20°C.  -שעות ב 5 -עמידות התערובת : כ .ד

 

 :יישום המלצות

 יש להסיר בלאי ולכלוך גס מהעץ.  .א

 יש לכסות צמחים ואזורים עדינים מסביב ע"מ שלא ייפגעו ולשטוף היטב לאחר גמר היישום . .ב

יש לשטוף היטב באמצעות "גרניק")קיטור( או שטיפה יסודית עם צינור מים ולנקות ניקוי גס באמצעות  .ג

 מטאטא כביש.

דקות , יש לדאוג שהמשטח יהיה לח בכל זמן  20יש למרוח את החומר באמצעות מברשת ולהמתין לפחות  .ד

 ההמתנה.

 יש לשטוף היטב את המשטח ולהיעזר במברשת גסה )לא ברזל( על מנת להסיר לכלוכים בפורים. .ה

 במשטחים דהויים מאוד אפשר לחזור על הפעולה שוב. .ו

 

 מעלות: 20-זמני יבוש :  ב

 (.15%ימים)לחות של העץ קטנה מ 3לפחות  ייבוש סופי:
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 הערות:

 . אין להשתמש בחשיפה ישירה לשמש .א

 

  הוראות בטיחות :

 יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. 

 לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש.בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש 

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. 

יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. 

 ולהימנע מקרינת שמש ישירה.  C030 – C05בטמפרטורה שבין 

 


