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مزیل للرواسب واألمالح (التزھیر) وسواقط المونة األسمنتیة

خلیط ذا اساس مائي من المذیبات واألحماض 
والمنظفات الصناعیة إلعطاء مركب خاص 

مزیل لألمالح والرواسب والمونة األسمنتیة مع 
مساعدتھا في إزالة الشحوم والزیوت من 

الخرسانة والطوب واألحجار والبیاض.

مزیل لألمالح والرواسب (التزھیر) من 
األسطح التالیة:1

الخرسانة – البیاض – الطوب – األحجار – 
المعادن.

عالي الكفاءة.1
أمن.1

الیؤثر على األسطح الخرسانیة أو المباني . 
سھل التطبیق.1

اقتصادي.1
الیؤثر على الدھانات والتشطیبات.ي

یجب ترطیب السطح جیدا بالمیاه حتى التشبع.
 تدھن المادة مباشرة على السطح بالفرش أو 
الرولرالزالة البقع حتي سمك من 6-12مم.1

تترك المادة للعمل لمدة 30 دقیقة ویمكن تكرار 
الدھان حتى إزالة األمالح والتزھیر.1

یتم الغسیل جیداً بالمیاه ویترك السطح للجفاف.

•
•

•

•

التخزین والصالحیھ:
من تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھا   إثنتا عشر شھراً

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

العبوات:
 عبوات 20,5,1 كجم .

یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 
بالمیاه فور نھو العمل وفى حالة جفاف المونة  

تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا. ن 
معدل اإلستھالك: 1

5-10 م2/كجم.

التنظیف: ش

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.  

•

یمكن ازالة الخرسانة المصابة حتي سمك 250-100 
میكرون

 •

المادة مطابقة للمواصفات العالمیة 
ICRI CSPI-3 & ACI 5151 R

 •

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




