
 

 לייעוץ ולפנות זורמים במים היטב לשטוף יש לעיניים החומר בין מגע של במקרה .היטב המקום את ולאורר מגן משקפי לחבוש מומלץ היישום בזמן. עופרת מכיל אינו החומר: ובריאות בטיחות זהירות אמצעי
 לייעוץ תחליף ל"הנ בהמלצות לראות אין :כלליות הערות .נירלט י"ע הומלצו שלא חומרים עם לערבב אין .ילדים של ידם מהישג ולהרחיק מהידית לתלותה לא ,היטב סגורה האריזה את לשמור יש .רפואי
 או מפורשת ,כללית כאחריות זאת לפרש אין .ביותר אמינים והם ובשטח במעבדה שהצטברו ונסיון ידע ,בדיקות על מבוססים ,כאן המובאים וההמלצות הנתונים כל .ספציפית עבודה מפרטי כתיבת בעת

 .מוקדמת הודעה ללא הנתונים את לשנות או לעדכן הזכות את לעצמנו שומרים אנו .לצרכיו ההתאמה לבדוק המשתמש על, בלבד המוצר איכות על היא אחריותנו. מרומזת
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 תיאור המוצר
ים, גדרות עץ, פרגולות, דקל משטחי העץ החיצוניים: לכניקוי לעל בסיס מים, חומר 

של משטחי עץ ולניקוי לפני חידוש ריהוט גן ועוד. החומר מתאים לניקוי שוטף 
סימני שימוש וצעידה,  כתמים שונים,בקלות לכלוך עיקש כגון:  מסירהחומר  צביעה.

הטבעי  ובצבע ו אווגע במראהפאינו לשלשת ציפורים, לכלוך שמנוני ועוד. החומר 
  .של העץ

 

 יישום הוראות

 %/0קלין דק,  %/0ים ביחס של לערבב קלין דק ומים חמיש בדלי, תחזוקה וניקיון: 
ערבב היטב את הנוזל. יש למרוח את החומר על פני המשטח בעזרת מגב למים. יש 

ולאחר מכן לשפשף את החומר  דקות 2-3 -כש להמתין או סמרטוט רצפות. י
, יש וףשפשבעזרת מברשת קרצוף, במטרה להסיר את הלכלוך המומס. בסוף ה

  ים נקיים.לשטוף את המשטח במ
 בחומר לא מדולל. יש להשתמשלניקוי כתמים קשים ועיקשים: 
לשייפו עד הורדת הלכה, ולאחר מכן לנקות  ישעץ צבוע או מצופה בלכה, 

 באמצעות קלין דק.
שמן למת התהליך, מומלץ ליישם על העץ שעות. להש 22יש להמתין לייבוש של 

 מגן לדק של נירלט.
 

 ניקוי

  מיד לאחר השימוש.יש לנקות כלים וידיים במים, 

 

  

 

 גימור
 שקוף גוון:

 

 נתונים טכניים

 לליטר.ק"ג  2/.2: משקל סגולי
, חומר מדולל ליטרל מ"ר 0  /0-2 :מירבי ניקויכושר 

 תלוי בכושר הספיגה של העץ.
 מים. %/0 -כיש לדלל ב :דילול

 

 ערותה

לפני השימוש יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול 
 .בהתאם

 ייבושזמני 

 שעות.  22ייבוש סופי: 
 לחות. %/0-מעלות צלזיוס ו /2בתנאי אקלים של 

 אחסנהחיי מדף ו

 .במקום קריר ומוצל חודשים 33

 אריזות
 ליטר 2.0

 


