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 0294מספר המוצר 

 12פזקלין 
 למהכולהסרת שומנים , סבון תעשייתי רב שימושי

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 תיאור המוצר
, משטחי פלסטיק וסקאי, קירות, רצפות, מכללי רכב, וי מנועיםלניק, תכליתי-רב, נוזל לניקוי כללי רב עוצמה

, מטבחים, מפעלי מזון, מוסכים, מאווררים, תנורי אפיה וגריל, מבנים, ציוד וקונסטרוקציה, חלקי מכונות
 .מאפיות, מסעדות

  .אינו דליק, נחושת וברונזה,  ברזלאינו תוקף
 רד הבריאות לתעשיית המזוןובאישור מש  -142-94ל נ"בעל אישור התאמה לתקן צה

 ."מוצר ירוק" מיוצר לפי התקן של 12פזקלין 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 שימושים אופייניים

 .שייה אחריםבמפעלי מזון ומפעלי תע, ניקוי רצפות מכל הסוגים 
 .מסגריות ובתי מלאכה, מפרק ומסיר רפש במוסכים 
 .מנקה ומסיר שומנים ממנועים לפני פירוקם 
 .רצפות ומכונות,  מציוד-מנקה שומנים ופיח במטבחים  

 
 :אופן השימוש

 . לפי הצורך והשתמש בתמיסה לניקוי1:30 עד 1:5דלל במים ביחס 
 1:2 - 1:6: ניקוי חלקים משמן ומשחות סיכה

 1-10: שטיפה חיצונית של מנועים ומכונות
 1:10 - 1:20: שטיפת רכב מלכלוך דרכים

 1:10 - 1:30: שטיפת רצפות במוסכים ותעשיה
 1:5 - 1:25:  ציוד מזון ומשטחים להכנת מזון-ניקוי נירוסטה 

 .במיוחד להסרת כתמים, ניתן להשתמש בחומר ללא דילול, במקרים קשים במיוחד
 .טבילה והברשה, ריסוס אויר, סה בהתזה מכניתניתן להשתמש בתמי

 .לאחר דקות אחדות לשטוף היטב במים בלחץ או בקיטור
 .יש לשטוף במים באיכות מי שתייה, במקרה של שימוש על ציוד הבא במגע עם מזון

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 אישורים/מפרטים

  
  משרד הבריאות לשימוש בתעשיית המזוןאישור 142-94ל נ" צהמפרט

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 תכונות אופייניות

 
 תוצאה אופיינית  ונהתכ 

 חומר נוזלי על בסיס מים :.מצב פיזי
 .צלול : מראה

pH) 12-12.5 ): מרוכז 
 1.07 : צפיפות

 אין :  הבזקהודתנק
 .במקום קריר ומוצל, יש לאחסן תחת גג. שנה ומעלה: עמידות מדף

 



 27/07/2010 :  מ              תאריך עדכון אחרון "            פז שמנים וכימיקלים בע0294:                מספר מוצר2 מתוך 2 עמוד
      00.000.294.PDS                              

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 יתרונות מוצר
 כושר ניקוי מעולה בהסרת שומנים והמסתם 
 המאושרים לשימוש תעשייתי" ירוקים"המוצר מורכב מחומרי גלם  
 )נירוסטה(ם  "ופלב, נחושת, אינו פוגע במתכות ברזל 
 .ו פוגע בברק הצבעאפילו אינ, בחלקי פלסטיק ובצבע, אינו פוגע באטמים  

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 אחסון

 . יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם 
 .יב החביתמומלץ להשכ, אם לא תחת גג. רצוי תחת גג במקום יבש 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 בטיחות ואיכות הסביבה

 . המוצר אינו מסווג כחומר מסוכן 
 . מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר 
 . או העיניים/ור ומנע מגע ממושך עם הע 
 . או חום/הרחק ממקור אש ו 
 .לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר) MSDS(העזר בדף בטיחות המוצר  
 .מוצר משומש  חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה/סילוק המוצר 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 הערה

בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון  
ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר "אולם יש לציין שהמידע הנ. לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה

 .וסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצרשינויים בנ, הדפסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


