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الكثافھ النوعیھ 

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
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درجھ االشتعال
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ط  مزیل ومنظف لبقع الرخام والجرانیت والبال

مزیل للبقع فعال من االسطح المصقولھ مثل الرخام والجرانیت 
والطوب دون تأثیر علي اللمعان واللون والملمس الطبیعي لھا .

فعال حتي مع البقع التي یتشربھا السطح بعمق مثل بقع القھوه والدم 
. والمشروبات والعصائر

تنظیف وأزالھ البقع من االسطح المصقولھ مثل :
الرخام .

الجرانیت .
الطوب .
البالط .

ض . خال من األحما
ال یؤثر علي اللون واللمعان والملمس.

سھل التطبیق .
غیر ضار أو سام .

بب

تستخدم الماده مباشره علي السطح المراد تنظیفھ.
یجب المحافظھ علي السطح رطب بأستخدام 

بالمادة. قطن و قماش مبلل 
تترك الماده لمده 24 ساعھ في حالھ البخر 

یعاد التطبیق مره اخري.
یتم الغسیل بالمیاه النظیفھ .

. اقتصادي

. ال یؤثر علي البیئة

 <100 م̊ 

معدل االستھالك النظري 
15-20 م² / كجم  

العبوات
 5,20 كجم

التخزین
 عام واحد داخل عبواتھا المغلقھ في ظروف  

تخزین مناسبھ.

.

.

.

.

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.  

•

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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