
תכשיר ניקוי מקצועי ורב תכליתי לניקוי עמוק. הסרת שומנים, 
ליישום במכונה או באופן ידני.  ידידותי למשתמש ולסביבה

הרכב המוצר: פוספטים, סיליקטים, פעילי שטח, ממיסים ומים
מראה: נוזל צהוב עם ריח נעים

גודל האריזה: 1, 5 ו-25 ליטר

שיטת היישום
 ניתן לעבוד עם החומר בצורתו המרוכזת או המדוללת 	  

)פירוט מטה(
ניתן ליישום בטבילה, ריסוס, הברשה, ניגוב ו/או קרצוף	  
לשטוף במים	  

דילול
ניתן לעבוד עם החומר בצורתו המרוכזת	  
ניתן לדלל את החומר במים ביחס של 1:40-1:25 )מים : חומר(	  
רמת הדילול תקבע בהתאם לסוג ומצב התשתית ולאחר בדיקה 	  

מקדימה

הגבלות
אין לערבב את החומר עם חומרי ניקוי אחרים	  
יש לבצע בדיקה מקדימה לפני טיפול מלא	  

אחסון / חיי מדף: 12 חודשים מיום הייצור כאשר החומר מאוחסן במקום 
קריר ומוצל בטמפרטורה שבין 30°c - +5°c+  באריזתו המקורית כאשר 

היא סגורה ואטומה במקום נעול. תאריך הייצור מוטבע ע"ג האריזה. יש 
לסגור היטב אריזות שנפתחו

אזהרת בטיחות: יש להימנע ממגע של החומר עם העור והעיניים. אין 
לבלוע. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. מומלץ לעבוד עם כפפות 

ומשקפי מגן. במגע עם העיניים יש לשטוף את העיניים במשך כ- 15 דקות 
עם מים. במקרה של בליעה יש להשקות את הנפגע ב: 1-2 כוסות מים 

ולפנות לקבלת טיפול רפואי, אין לגרום להקאה, אין להשקות נפגע חסר 
הכרה. את גיליון הבטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת NTSI בטלפון 
09-8994024 או באתר אינטרנט. יש להיצמד להנחיות אזהרת הבטיחות

הגבלת אחריות: המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש 
במוצרי חברת NTSI ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים 

בחברה לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים 
רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים 

להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כלשהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, 
מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, 
או ליצור אחריות משפטית כלשהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי 

המכירה והאספקה העדכניים של חברת NTSI . על המשתמש לפנות 
לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל 

עותקים מדף הנתונים על פי דרישה

www.ntsi.co.il
 מיוצר בישראל.

 משווק על ידי חברת NTSI )אן.טי.אס.אי בע"מ(. 
 ת.ד 5042, א.ת קדימה, רחוב המתכת 6, 60920 

  Info@ntsi.co.il 09-8994024  ’טל

מנקה רב תכליתי
PRO

ניקוי עם עוצמה

יתרונות
יעיל ואפקטיבי על מגוון תשתיות	 
מסיר לכלוך, שומנים, מכתימים שונים	 
חסכוני, ניתן לדילול במים	 
ידידותי למשתמש ולסביבה	 
מהיר עבודה, יעיל ונוח לשימוש	 
לא דליק, לא רעיל	 

לשימוש על 
רצפות, קירות, דלפקי עבודה ואלמנטים	 
אבן, בטון, שיש, גרנוליט	 
קרמיקה, פורצלן ואריחים	 
קירות ותקרות צבועים	 
פלסטיק, PVC, אפוקסי	 
זכוכית, מתכות ועוד	 

כשבוחרים
 איכות


