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 4247 מספר המוצר
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 מסיר בטון וחלודה , מנקה אבנית
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 תיאור המוצר
 . יעיל ביותר-בעל קצף נמוך , חומר מרוכז

 מנקה משטחי קרמיקה , מסיר חלודה וליכלוך מציוד. שארית בטוןמסיר כתמים ו
 .חיצוניים

                                .קירות מצופים לאחר בניה וקונסטרוקצית ברזל ששימשה לעיבוד בטון, מתאים במיוחד לניקוי מכונות וציוד בטון
 
 

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

להמתין , במידת הצורך לקרצף מעט, להשרות או להתיז, 1  :6 עד 1  :3לדלל ביחס של : לניקוי ציוד בטון 
 .   או לשטוף בעזרת קיטורית, דקות ולשטוף במים' מס

 . להמתין מספר דקות ולשטוף במים,  להרוות השטח עם תמיסה1 : 3לדלל ביחס : פות בטוןצריבת רצ 
 דקות לקרצף ולשטוף 15 -להרוות עם חומר בריכוז גבוה יותר ולאחר כ : להסרת כתמי אבנית ובטון קשים 

 .במים
 

 :אריזות
 ).77קוד אריזה ( ליטר 25מיכל 

 
 

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

 , מפיח, מאבנית, מחלודה, מוצר רב תכליתי רב שימושי לניקוי מערכות תעשיתיות מגוונות 
 

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

 . יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם 
 .מומלץ להשכיב החבית, אם לא תחת גג .רצוי תחת גג במקום יבש 
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 בטיחות ואיכות הסביבה
 . יש להימנע ממגע ישיר של החומר המרוכז עם העיניים והעור 
 .יש להשתמש במשקפי מגן וכפפות 
 .  דקות ולפנות מיידית לרופא עיניים15 -במקרה של פגיעה בעיניים לשטוף במים זורמים כ  
 .  במקרה בליעה יש לשתות כמויות גדולות של מים ולפנות לטיפול רפואי. אסור בבליעה 
 .הרחק מהישג ידם של ילדים 
 . מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר 
 . או העיניים/מנע מגע ממושך עם העור ו 
 . או חום/הרחק ממקור אש ו 
 .ני אודות בטיחות השימוש במוצרלקבלת מידע פרט) 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 
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 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

 .ת היישום של המוצרשינויים בנוסחת הייצור או בשיט, הדפסה


