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Surface Cleaner 

 چربی زدای قوی سطوح بتنی

این محصول، ترکیبی از چند نوع ماده شوینده بسیار قوی و بدون حالل است که به منظور چربی زدایی 

و تمیز کردن سطوح بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول، با نفوذ در لوله های موئینه موجود 

و چربیهای موجود ترکیب شده و آنها را تبدیل به ذرات امولسیونی و در بین اجزاء بتن، با روغن 

 میکرونیزه ای می نماید که به سطح هدایت شده و با آب شسته می شوند.
 

 چربی زدایی و تمیز کردن انواع سطوح بتنی، سنگ، موزائیک و ... که آغشته به روغن شده اند 

 الیه چرب ناشی از آلودگی هوا(چربی زدایی المان های شهری )زدودن  

 چربی زدایی سطوح بتنی به منظور اجرای پوششهای اپوکسی، پلی اوره و اجرای مالتهای پلیمری 

پاک کننده روغن، گریس و چربیهای موجود در کف پارکینگ ها ، تعمیرگاه ها ، جایگاه های  

 سوخت و ...

 کف کارخانه ها ، انبارها و سالن های تولید 

بتن های آغشته به روغن در محیط های صنعتی و ایجاد شرایط ایمن در پاک کننده  

  جلوگیری از لغزندگی و سر خوردن پرسنل
 

 کامالً فعال و نفوذپذیر در مجاری موئین بتن 

 باال  قدرت پاک کنندگی بسیار  

 فاقد حالل 

 سهولت استفاده آماده مصرف و  

 غیر قابل اشتعال  
 

 بی رنگ مایع  رنگ:

 کیلوگرمییک های  بطری بسته بندي:

 کیلوگرم بر لیتر  30/3± 1 :( C25° وزن مخصوص )

 گرم ، در هر مترمربع )به طور معمول( 033-033حدود  ميزان مصرف :

 .نگهداری گردد C05°تا  C5°دور از انجماد و تابش مستقیم آفتاب ، در دمای بین  شرايط نگهداري:

 از نشدهبدر بسته بندی اولیه و  مناسب ط نگهداریپس از تولید به شره ما 10 مدت نگهداري:

 باشد. C13° دمای محیط و سطح کار بایستی حداقلمحدوده دماي اجرا : 
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 :مراحل اجرا 

تعداد دفعات شستشو بستگی به میزان چرب بودن سطح و همچنین کیفیت بتن دارد. بطور معمول با 

ربیهای سطحی از بین می روند ولی در صورتی که آلودگی شدید باشد و یا مدت زمان یک بار شستشو چ

زیادی از ریختن روغن بر روی سطح گذشته باشد و روغن نفوذ زیادی در بتن کرده باشد، الزم است در 

 دو یا سه مرحله شستشو تکرار گردد.

 روش اجرا:

بر روی سطح جمع شده اند را به وسیله یک پارچه  ابتدا الیه های ضخیم روغن ، گریس و چربی که

را بر روی سطح  Surface Cleanerضخیم از روی سطح جمع آوری نمائید. سپس محصول چربی زدا 

دقیقه آن را به حال خود رها کنید. پس از این زمان ، به وسیله برس دستی و  03-03ریخته و به مدت 

وی سطوح مورد نظر بکشید. برس زدن را تا زمانی که یا ماشین آالت برس دار مخصوص نظافت بر ر

، برس زدن را به کف آلوده به چربی در سطح کار مشاهده شود ادامه دهید. پس از تشکیل کف در سطح

 دقیقه ادامه داده و سپس با آب کافی شستشو نمائید. 0-0مدت 

وذ کرده باشند، توصیه در صورتی که آلودگی شدید باشد و یا ذرات چرب به صورت عمقی در بتن نف

طبق روش فوق شستشو را انجام با آب رقیق کرده و  1:1را به نسبت   Surface Cleanerمیگردد ابتدا 

تکرار  مجدداً عملیات شستشو را ،خالص Surface Cleanerبوسیله ساعت 1-0سپس بعد از  دهید

نمائید. بدیهی است که برای چربی زدایی در سطوح وسیع و حصول نتیجه بهتر استفاده از ماشین های 

 افت برس دار و دستگاه مکنده توصیه میگردد.نظ
 

       در هنگام کار با این محصول استفاده از عینک و دستکش ایمنی توصیه میگردد.: هاي ايمني يپيش بين

 لوده شده را به دقت با آب تمیز بشویید .آمحل  محصول،یا پوست با این  در صورت آلوده شدن چشم و

 مقادیر اضافی را در آب یا خاک نریزید . يطي:مسائل زيست مح

 غیر سمی است. يت :ممسمو
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