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  4500מספר המוצר 

 50פז פורמולה 
  נוזל לניקוי בתחבורה ובתעשייה

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

  תיאור המוצר
חלקי , מנועים, סקאי, ברזנט, משטחי פלסטיק, ירותק, לניקוי רצפות, תכליתי רב, רב עוצמה, נוזל ניקוי כללי

, מוסכים, מפוחים ומשטחים שונים לתעשייה, מאווררים, תנורי אפייה וגריל, מבנים, ציוד וקונסטרוקציה, מכונות
  .מאפיות, מסעדות, מטבחים, מפעלי מזון

כך שהוא נחשב  )Biodegradable(, מכיל חומרים המתפרקים על ידי מיקרואורגניזמים   50פז פורמולה 
  .עוף וביצים, ב למפעלי בשר"ארה USDAבעל אישור , אינו דליק, אינו קורוזיבי "מוצר ירוק"
  

  :אופן השימוש
  :לפי יחס הדילול המפורט השתמש בתמיסה לניקויולדלל במים יש ל .1

  .1:2 - 1:6:       ניקוי חלקים משמן ומשחות סיכה -  
  .1:10:    נותשטיפה חיצונית של מנועים ומכו -  
  .1:10 - 1:20:              שטיפת רכב מלכלוך דרכים -  
  .1:10 -  1:40        : תרצפומשטיפת  -  
  .1:5 -  1:20      : ת בטוןשטיפת רצפ -             
  .1:5 -  1:25:  ניקוי ציוד מזון ומשטחים להכנת מזון -  

  .הברשהטבילה ו, ריסוס אויר, ניתן להשתמש בתמיסה בהתזה מכנית .2
  , במקרה של שימוש על ציוד הבא במגע עם מזון. לשטוף היטב במים בלחץ או בקיטור לאחר דקות אחדות .3

  .לשטוף במים באיכות מי שתייה
יש לבצע ראשית בדיקה במקום , במקרה כזה .ומר ללא דילולניתן להשתמש בח, במקרים קשים במיוחד .4

  .נסתר
  

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

  .במפעלי מזון ומפעלי תעשייה אחרים, ניקוי רצפות מכל הסוגים -
  .מסגריות ובתי מלאכה, מפרק ומסיר שומנים ורפש במוסכים -
  .מנקה שומנים ופיח במטבחים -
  
  
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  אישורים /מפרטים

 אישור • מפרט •
 מאושר לשימוש במתקנים למזון משרד הבריאות הישראלי

USDA H1 
  
  

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

  

 ערך אופייני • יחידת מידה • תכונה •
 חומר נוזלי על בסיס מים  :מצב פיזי

 .ירוק וצלול -  כחול  :צבע
 1.065 ק"גרם לסמ :צפיפות

 .אין  הבזקה. נק
 .13 - 13.5 ):מרוכז( pH הגבה

  
  .במקום קריר ומוצל, יש לאחסן תחת גג. שנה ומעלה: עמידות מדף
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 יתרונות מוצר

  .יכולת ניקוי רב עוצמה •

 .אינו פוגע כלל במתכות ובאטמים •
  
  

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

  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 •
 . מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר •
 . או העיניים/מנע מגע ממושך עם העור ו •
 . או חום/ק ממקור אש והרח •
 .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

  .היישום של המוצרשינויים בנוסחת הייצור או בשיטת , הדפסה
 
  
  

 


