EP™ EFFLORESCENCE REMOVER
مزيل التزهر
مزيل التزهر ( )EP™ EFFLORESCENCE REMOVERيعمل على إزالة التزهر المعقد (بقع األمالح) من
الطوب والقوالب والخرسانة ومعظم أنواع مواد البناء.
يُستخدم مزيل التزهر ( )EP™ EFFLORESCENCE REMOVERلضمان إزالة التزهر بفاعلية من جدران
وأرضيات مواد البناء في جميع المنازل والملكيات العقارية المشتركة والمستودعات والمباني التجارية والتماثيل
والمشروعات التاريخية وجميع أسطح مواد البناء.
يتميز هذا المنتج بأنه سريع واقتصادي وفعال وغير سام وغير قابل للتحلل الحيوي وغير مسرطن.
ليس من الضروري أن يتم خلط هذا المنتج.
التغطية التقديرية :لتر واحد من المنتج يكفي لتغطية سطح تتراوح مساحته من  5إلى  7متر مربع.
طريقة االستخدام :يتم وضع المنتج على األسطح باستخدام جهاز رش أو فرشاة أو البلية الدوارة.
حجم التعبئة :حاويات متوسطة الحجم للبضائع السائبة بسعة  5لتر –  02لترًا –  002لترًا –  0222لتر
مدة الصالحية 00 :شهرًا بحد أدنى من تاريخ التصنيع في حالة تخزينه في مخزن محمي درجة حرارته  83-5درجة

مئوية

تجنب تخزين المنتج في مكان يتعرض ألعشعة العشم

القيية.

احفظ المواد غير المستخدمة في حاويات مغلقة وضعها في مخزن محمي

تعليمات االستخدام
مزيل التزهر
قم دائمًا باختبار المنتج على األسطح قبل االستخدام

مالحظة :استخدم القفازات والنظارات الواقية لتجنب مالمسة المنتج للعينين أو الجلد (ينبغي رش المنتج عموديًا).
-0

استخدم منظف كليين الصديق للبيئة ( )EP™ Eco-Kleenعلى الخرسانة والطوب والحجارة والرصيف أو

المالط إلزالة أي تزهر على السطح.
 -0استخدم مزيل التزهر ( )EP™ EFFLORESCENCE REMOVERمن خالل جهاز رش يضخ المحتوى
على السطح إلى أن تبدأ "الرغوة" في الظهور ،علمًا بأن الرغوة تظهر فقط في حالة وجود تزهر.
 -8انتظر  5دقائق ،ويمكنك إعادة استخدام المنتج عند اللزوم ،ثم قم بالتحريك ميكانيكيًا واستخدم وصلة توربينية بدون
فوهة كي تتمكن الغسالة التي تعمل بالضغط من إزالة التزهر.
 -4أعد استخدام المنتج على المناطق التي تظهر فيها "الرغوة" واستمر في إعادة استخدامه إلى أن تختفي الرغوة.
 -5قم بشطف المنطقة بالكامل بالماء.
استخدم نظام العزل المائي ( )EP™ Waterproofing Systemلسد مسام السطح ومنع حدوث تزهر مرة أخرى.
هذا المنتج غير صالح لالستخدام على الحجر المصقيل أي الرخام أي الجرانيت.

