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 4120מספר המוצר 

 20פזקלין 
 נוזל ניקוי מקציף למנהרות רחיצה

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

 תיאור המוצר
 .נוזל לניקוי חיצוני לרכב מנועי במנהרה ומכונות רחיצה* 
 .ניקוי וליטוש חלקים במכונות הרעדה עם אבני צור* 
 

 :תאור כללי
 .  הוא נוזל שקוף על בסיס מים וצבע ירוק הומוגני ללא משקעים ונוח ליישום20פזקלין 
 .                 נשטף במים ובעת התזתו מוסר מפני המתכת ביחד עם הזיהומים20פזקלין 
 .ם"ברונזה ופלב, נחושת, אלומיניום,   אינו תוקף ברזל20פזקלין 
 .  עשוי על בסיס מים ולכן אינו פציץ ואינו דליק20פזקלין 

 :אופן השימוש
 .מדולל במים לפי מינון משאבת המכונה. במכונות הרעדה

 .י משאבת המכונה" ע1:20במכונות רחיצה מדולל במים עד 
 .1:15 - 1:10ניקוי ידני דילול במים 

 :אפיון
 יג בעל ריח לוואי נעיםצמ, נוזל על בסיס מימי

 אינו דליק
 אינו שומני
 אינו קורוזי

 אינו משאיר ריח לוואי
 
 

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

 .חלוקי צורניקוי וליטוש חלקים במכונת הרעדה עם 
 .ניקוי רכב ידני, ניקוי רכב במנהרה ומכונות רחיצה

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 יתרונות מוצר

 .יכולת ניקוי רב עוצמה 
 .הקצפה יעילה תוך הגברת הניקוי 
 .פוגע כלל במתכות ובאטמיםאינו  

 
 

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

 . יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם 
 .ץ להשכיב החביתמומל, אם לא תחת גג. רצוי תחת גג במקום יבש 
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 בטיחות ואיכות הסביבה
 . המוצר אינו מסווג כחומר מסוכן 
 .אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה, כמרבית מוצרי הסיכה 
 .  מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר 
 . או העיניים/מנע מגע ממושך עם העור ו 
 . או חום/הרחק ממקור אש ו 
 .במוצרלקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש ) MSDS(העזר בדף בטיחות המוצר  
 .מוצר משומש  חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה/סילוק המוצר 
 . י המשרד להגנת הסביבה" שמן יש להעביר  למתקן מחזור שמנים  המאושר ע 

 
 

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

 .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
 


