E P™ BRICK & TILE CLEANER
منظف البالط والطوب
عبارة عن مركب فريد يزيل بقع مواد البناء والمالط من الطوب والبالط قبل تقديم شهادة صالحية المبنى بالكامل
لإلشغال وذلك بهدف توفير أماكن نظيفة خالية من المخلفات ،وال يحتاج منظف البالط والطوب إلى الخلط ( ™EP

 )BRICK & TILE CLEANERبل يمكن استخدامه مباشرة بعد إفراغه من الحاوية بكل سهولة.

هذا المنتج صالح الستخدامه في أغراض تنظيف المنازل واألرصفة ومداخل المنشآت والمباني والبالط واألرصفة
المنحدرة ومراكز التسوق والجدران واألرضيات.

عد منظف البالط والطوب ( )EP™ BRICK & TILE CLEANERمنتج سريع وسهل االستخدام وال يشكل
ضررًا على الخرسانة والطوب ،كما أنه يزيل البقع الصعبة ،ويمكن تنظيفه بسهولة بالماء.
التغطية التقديرية :من  7إلى  21متر مربع لكل لتر
طريقة االستخدام :يتم وضع المنتج على األسطح باستخدام فرشاة أو أداة طالء أو جهاز رش
حجم التعبئة :حاويات متوسطة الحجم للبضائع السائبة بسعة  5لتر –  12لترًا –  112لترًا –  2222لتر
مدة الصالحية:

 21شهرًا بحد أدنى من تاريخ التصنيع في حالة تخزينه في مخزن محمي درجة حرارته  83-5درجة مئوية.

تعليمات االستخدام
قم دائمًا باختبار المنتج على األسطح قبل االستخدام
مالحظة :استخدم القفازات والنظارات الواقية لتجنب مالمسة المنتج للعينين أو الجلد( .الرش عموديًا)
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اغسل السطح بمنظف كليين الصديق للبيئة ( )EP™ Eco-Kleenإلزالة أي مواد متراكمة على السطح حسب اللزوم.
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اشطفه بالماء.
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استخدم منظف البالط والطوب ( )EP™ Brick & Tile Cleanerبمقدار  2لتر تقريبًا لتغطية  21 /7متر مربع.
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اتركه لمدة من  5إلى  22دقائق تقريبًا.
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قم بفرك أي بقع صعبة بالفرشاة.
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اشطفه بالماء.

هذا المنتج غير صالح لالستخدام على الحجر المصقول أو الرخام أو الجرانيت.

تجنب تخزين المنتج في مكان يتعرض ألعشعة العشم

القوية.

احفظ المواد غير المستخدمة في حاويات مغلقة وضعها في مخزن محمي
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