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 4083 מספר המוצר

 13פזקלין  
 נוזל ניקוי  להסרת לכלוך שומני

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

 תיאור המוצר
 מנקה מכללי רכב וציוד באופן - ומשקעים שונים לכלוך, שמן, כלים וציוד מזון משומן, נוזל לניקוי משטחים

מפעלי ,  למוסכים-תנורי אפיה וגריל , ציוד וקונסטרוקציה, חלקי מכונות במפעלים, לניקוי רצפות מוסכים. מעולה
 .מאפיות, מסעדות, מטבחים, מזון

 
 :אופן השימוש

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

 .המוצר אינו מתאים לניקוי מערכות מאלומיניום
 

 .במיוחד להסרת כתמים, ניתן להשתמש בחומר ללא דילול, במקרים קשים במיוחד
 .טבילה והברשה, ריסוס אויר,  ניתן להשתמש בתמיסה בהתזה מכנית

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

 
 

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

 .במפעלי מזון ומפעלי תעשייה אחרים,  ניקוי רצפות מכל הסוגים-
 .מסגריות ובתי מלאכה,  מפרק ומסיר רפש במוסכים-
 .ומנים ממנועים לפני פירוקם מנקה ומסיר ש-
 .רצפות ומכונות,  מציוד- מנקה שומנים ופיח במטבחים -
 
 

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

 
 תיאור  תכונה 

 על בסיס מיםחומר נוזלי  מצב פיזי
 צלול מראה

 13-13.3 )מרוכז (pHהגבה   
 1.065 צפיפות

 אין  הבזקהודת נק
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 יתרונות מוצר
 סבון תעשייתי מרוכז ויעיל 
 נקה מערכות ציוד ורצפה ביעילותמ 
 מתאים לשימוש במכונות ניקוי תעשיתיות 

 
 

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

 
 

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

 . המוצר אינו מסווג כחומר מסוכן 
 . ינה אישית בעת השימוש במוצרמומלץ לשמור על היגי 
 . או העיניים/מנע מגע ממושך עם העור ו 
 . 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  
לול להיות מושפע משינויים שלאחר ל ע"אולם יש לציין שהמידע הנ. לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה

 .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


