EP™ RUST STAIN REMOVER
مزيل البقع والصدأ
هو مركب فريد يزيل الصدأ والبقع الصعبة من الخرسانة والطبقة الجبسية وأي مواد بناء أخرى.
ويُستخدم هذا المنتج في األغراض الصناعية والتجارية والسكنية في المنازل وأرصفة المشاة ومداخل المنشآت والمباني والبالط

واألرصفة المنحدرة ووكاالت السيارات التصليح وورش تصليح السيارات ومحطات الغاز ومراكز التسوق.
يتميز مزيل البقع والصدأ

( )EP™ RUST-STAIN REMOVERبأنه سريع وسهل االستخدام ،وال يشكل ضررًا على الخرسانة ،وقادر على إزالة
البقع الصعبة وسهل االستخدام ويمكن تنظيف معداته بالماء.
كما أنه ال يتطلب الخلط ويمكن استخدامه مباشرة من الحاوية.

التغطية التقديرية :اللتر الواحد يغطي من  5إلى  7متر مربع.
طريقة االستخدام :يمكن وضع المنتج على األسطح باستخدام فرشاة أو أداة طالء أو جهاز رش.
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
مالحظة :استخدم القفازات والنظارات الواقية لتجنب مالمسة ما يتناثر من المنتج.
 -0قم بغسل السطح بمنظف كليين الصديق للبيئة ( )EP™ Eco-Kleenإلزالة جميع األوساخ الموجودة على السطح ،ثم
اشطفه بالماء.

 -0بينما يكون السطح رطبًا ،يمكنك وضع المنتج باستخدام فرشاة أو جهاز رش يعمل بمضخة.
يستخدم هذا المنتج بمعدل يتراوح بين  5إلى  7متر مربع لكل لتر.

 -8اتركه لمدة  5إلى  02دقائق تقريبًا حسب حجم البقعة ،كما أن متانة السطح المُعالج هي التي تحدد المدة الزمنية الالزمة قبل
الشطف.
 -4قم بفرك السطح باستخدام أداة طالء تحتوي على شعيرات قوية من النايلون أو فرشاة سلك بالنسبة للبقع الصعبة ،ثم قم
بالغسل بحد أدنى للضغط يبلغ  0522رطل لكل بوصة مربعة.

 -5يوصى بارتداء قفازات كيميائية وواقي للعين وأحذية طويلة الرقبة مطاطية.
 -6قم بشطف السطح بكمية وفيرة من الماء ،وتأكد دائمًا من وجود مصدر مائي لشطف المنتج والمعدات.
 -7استخدم نظام العزل المائي ( )EP™ Waterproofing Systemعلى أسطح مواد البناء بعد إزالة البقع لتسهيل أعمال
الصيانة األخرى.

هذا المنتج غير صالح لالستخدام على الحجر المصقيل أي الرخام أي الجرانيت.

