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الكثافة 

صفحة(2-1)

1.1جم/سم3

•

اللون و الشكل

المزایا

•

•

 4-5األس الھیدروجیني

•
•

سائل شفاف

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
تجھیز السطح: 

التطبیق: 
• یتم تطبیق المادة فوق السطح بالفرشاة بانتظام.11

الخلط: 
• یتم تقلیب المادة جیداً داخل عبواتھا.

•

: التخزین والصالحیھس
غیر محددة المده داخل عبواتھا  االصلیھ المغلقھ 

في ظروف التخزین المناسبھ. 

معدل األستھالك: 

العبوات: 
10 م 2/ كجم .

عبوات 5 ,20 كجم.

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالب س الواقیة أثناء االستخدام 

القفاازات والنظارات الواقیة) ( 
•
•
•

•

•

یراعى التھویة المناسبة في األماكن المغلقة.  
یجب عدم التخلص من بقایا المواد في المجارى .یجب عدم تواجد أي مواد تساعد على االشتعال.

والمصارف المائیة او التربة.  
یجب التخلص من بقایا المواد طبقا لقوانین البیئة 

المعمول بھا في ج .م.ع.  
ال خطورة أثناء النقل.  

•
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WB كیم دیجریزر
مزیل للشحوم والزیوت ذا أساس مائي

مادة عضویة غیر سامة أو ضارة بالصحة أو 
البیئة ذات أساس مائي مخصصة إلزالة الشحوم 

والزیوت بطریقة آمنة.

یي مصانع البالستیك.  
مصانع الطعام و الشراب.1

یي مصافى الغاز و حقول النفط . 
تنظیف الخزانات و المطارات و سكك الحدید.

•
•
•
•

صدیقة للبیئة.
اقتصادیة.
آمنة تماماً.

سھلة التطبیق.1
غیر ضارة باألسطح المعدنیة أو البالستیكیة.1

25 ثانیھاللزوجھ

تجھیز األسطح الخرسانیة جیداً بإزالة األتربة 
والزبدة األسمنتیة.

یجب إزلة الطبقات األسمنتیة او الخرسانة 
الضعیفة و المتأكلة للوصول للسطح الخرسانى 

الثابت.

•

دقیقة. تترك المادة تعمل لمدة 20
یتم تجلیخ السطح بالفرش الخشنة إلزالة 

الشحوم والزیوت.1
یمكن إعادة الدھان أكثر من مرة حسب مدى 

تشریب الزیوت والشحوم.1
الغسیل جیدة بالمیاه ویترك السطح للجفاف.1

تجنب مسح السطح ألن ھذا ینشر البقع.1
تجھز األسطح المعدنیة بإزالة الصدأ بالترمیل 

أو المراشمة المیكانیكیة حسب ظروف السطح .

•
•

•

•

•
•
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معلومات إضافیة  •
 •

 •

 •

•

لمزید من المعلومات والتفاصیل یرجى االتصال 

إال إذا تم تطبیقھا تبعا لطریقة وظروف االستخدام 
الموضحة بالنشرات. 

 الشركة تضمن العبوات من حیث النوعیة والمكونات 
فقط.  

بالمكتب الفنى للشركة.  
المعلومات الواردة بالنشرة الفنیة صحیحة على حسب 

أقصى معرفة للشركة والمواد صالحة 
تماما لألغراض المعلن عنھا.  

الشركة    ال تضمن النتائج المترتبة على استخدام المواد 

لشركة بروكیم الحق فى أى وقت أن تقوم باجراء
 التعدیالت على النشرات الفنیة و المواصفات لمنتجاتھا

 •

كافة المعامالت مع عمالء الشركة التى یتم اجرائھا •
یسرى علیھا شروط الشركة فى البیع و االستالم

على عمالء الشركة التقید بكل المعلومات الفنیة و •
 أسلوب التطبیق الواردة فى النشرات الفنیة سواء
 األصول أو صور النشرات و التى تسلم لعمالء

 الشركة بناء على طلبھم
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