
  עלון טכני

 CL- CLEAN 

 חומר ניקוי לאריחים ולאבנים טבעיות

 

 
 

 תיאור

CL-CLEAN  הוא נוזל ניקוי מיוחד על בסיס חומצה

אורגנית, המשמש לניקוי שאריות בטון, צמנט, גבס, 

רובה לאריחים, ומלחים. מתאים לניקוי במקרים 

שקשורים למי שתייה או אחסון מזון, כיון שאינו משאיר 

 משקעים.

 תחומי יישום

CL-CLEAN  משמש לניקוי שאריות של צמנט, סיד, או

שטחי אריחים קרמיים, אבנים מלחים שנשארו על מ

טבעיות, או שיש לא מצוחצח. הוא מתאים גם לניקוי 

 חזיתות בניינים משאריות מלט צמנטי או מלחים.

 מידע טכני

 שקוףנוזל : צורה

 0.5(: בערך pHחומציות )

 ליטר \ק"ג  1.12צפיפות: 

 הוראות השימוש

על המשטח שזקוק לניקוי כמו  CL-CLEANיש למרוח 

. יש לתת לנוזל 1:1דולל במים, עד ליחס של שהוא, או מ

דקות ולצחצח את המשטח עם מברשת  3-2-לפעול כ

קשה )לא מתכתית(. יש לשטוף את המשטח עם הרבה 

מים. במקרים קשים, יתכן ויהיה צורך לחזור על 

 התהליך.

 חובה להשתמש בכפפות גומי בעת היישום.

 צריכה

 מ"ר, בתלות בתנאים.\גר' 150-200

 אריזה

CL-CLEAN  20-ק"ג, ו 5ק"ג,  1של פלסטיק  במכליזמין 

 .ק"ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איחסון –חיי מדף 

מתאריך הייצור אם מאוחסן באריזה  חודשים 18

+ 35-ל +5המקורית, שלא נפתחה, בטמפרטורות בין 

C° ..יש להגן מאור שמש ישיר ומתנאי קרה 

 הערות:

המוצר מכיל חומצה אורגנית ומסווג בחומר  •

 קורוזיבי.

יכוני השימוש ועצות הבטיחות סיש לעיין ב •

  .תוויתהרשומים על ה

במקרים של יישום באזורים סגורים, יש לנקוט  •

 להבטיח אוורור מספק.

עבור משטחים מזוגגים, זמן הניקוי צריך  •

 להיות קצר ומיד לאחריו יש לשטוף ביסודיות.

כלים ומכלים מתכתיים אינם מתאימים  •

 .CL-CLEAN -לשימוש ביישום ה

בכדי למנוע דהיית צבע, מומלץ לעשות ניסוי  •

 על שטח מוגבל לפני שימוש נרחב. 

גורם לכוויות. נא לשמור נעול והרחק מהישג  •

ידיהם של ילדים. במקרה של תאונה או אם 

אתה מרגיש לא טוב, גש מיד לרופא )הראה 

לו את התווית אם אפשר(. אין לשאוף את 

עיניים, שטוף האדים. במקרה של מגע עם 

מיד בהרבה מים וגש לרופא. לאחר מגע עם 

עור, שטוף מיד עם הרבה מים. יש ללבוש 

ביגוד וכפפות מגן, וציוד להגנה על 

 פנים.\העיניים

 המוצר מכיל חומצה פורמית. •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ועל סמך  ISOMATחברת והפיתוח של המחקר  ידע הטכני וההוראות המפורטות בדף המידע מבוססות על ידע טכני וניסיון של מחלקתמה

תייחסות לשימוש במוצר ניתנות ללא אחריות, מכיוון שתנאי מהמלצות והעצות הה תוצאות של יישומים ארוכי טווח בפועל של המוצרים.

 .נדרשמתאים לשימוש ה המשתמש הוא האחראי לוודא כי המוצר שנבחר ,בשל כך היישום הן מעבר לשליטת החברה שלנו. האתר בזמן

 הנוגעת לאותו המוצר. קודמת גרסהזו של דף המידע הטכני מבטלת באופן אוטומטי כל  גרסה


