ACRYCLEAN

ממיס טהור לחלוטין לניקוי שטחים שונים בלי להשאיר ששרידים.
תחום שימוש:
• ניקוי והסרת שומנים לפני ההדבקה והכיסוי
• להסיר שומנים ,שמן ולכלוך סיליקון ,שעווה ,שימורי תה ,שרידים של
שרף עץ ,חומרי איטום ודבק
• מסיר מדבקות ,שכבות דקות וסלו טייפ
• להחלקה והסרת מאטמים

מספר אסמכתא

יחידה

אריזה

Neolith - 720-511 | AKEMI - 87603
AKEMI - 87600

12
12

 500מ"ל בתרסיס
בקבוק  1ליטר

נגד טחב ואצות POWER

חומרי ניקוי עם השפעה מהירה ויעילה במיוחד ,מעט בסיסי וחופשי
מממיסים.
תחום שימוש:
מסיר בצורה מהירה ועמוקה את הלכלוך ודהיות טבעיות שנגרמו על
ידי פרחים ,עלים ,צואת ציפורים ומקורות לכלוך חזקים אחרים.

מספר אסמכתא

יחידה

אריזה

Neolith - 720-508 | AKEMI - 10825
AKEMI - 10832
AKEMI - 10833

12
6
2

 500מ"ל בתרסיס
בקבוק  1ליטר
ג'ריקן  5ליטר

הסרת אפוקסי

חומר ניקוי חופשי מחומצות ,אקונומיקה ופחממנים כלוריים ,על בסיס
ממיסים מאוד יעילים ,ללא ריח חודר.
תחום שימוש:
להסרת שרידי טיט בקצוות על בסיס שרף אפקוסי ,שרידי שרפים,
חומרים אוטמים ,שרידי דבקים ולכלוך דומה על אבן מסונטר בחלקים
פנימים וחיצוניים.
הודות למרקם הנוזלי שלו ,מעט ג'לטיני ,ניתן למרוח אותו בקלות על
שטחים אנכיים.

מספר אסמכתא

יחידה

אריזה

Neolith - 720-506 | AKEMI - 11983

6

בקבוק  1ליטר

ניקיון גרפיטי

תערובות ממיסים מאוד יעילה ,במרקם ג'לטין.
תחום שימוש:
מסיר ציורי גרפיטי וציורים עם לורדים על רקע חשוף ,עמידים
לממיסים.

מספר אסמכתא

יחידה

אריזה

AKEMI - 10880

6

בקבוק  1ליטר

הסרת חלודה

מוצר ניקוי מרוכז ,חומצי ,חופשי מחומצה הידרוכלורית ,מתכלה.
תחום שימוש:
להסרה ללא בעיות של כתמי חלודה על משטחים עמידים לחומצות של
אבן מסונטר

מספר אסמכתא

יחידה

אריזה

AKEMI - 10814
AKEMI - 10815
AKEMI - 10824

6
2
6

בקבוק  1ליטר
ג'ריקן  5ליטר
מיכל  1ליטר (משחה)

הסרת לכלוך של שתן וסיד

מוצר ניקוי על הבסיס חומצות לא אורגניות (חופשי מחומצה
הידרוכלורית) עם סוכנים פעילים מתכלים .ערך .pH < 1
תחום שימוש:
מסיר לכלוך שתן וסיד קשים ,שרידי סבון ולכלוך דומה על משטחים
עמידים לחומצות .המוצר מתאים לניקיון יעיל ושלם של רצפות ,קירות
ומשטחים אחרים באזורי תברואה לדוגמה ברזים ,אסלות ,כיורים
ובידטים.

מספר אסמכתא

יחידה

אריזה

AKEMI - 11979
AKEMI - 11982
AKEMI - 11980

12
6
2

 750מ"ל בתרסיס (מוכן לשימוש)
בקבוק  1ליטר
ג'ריקן  5ליטר

ממיס

מוצר ניקוי על בסיס ממיסים שונים יעילים במיוחד ,סוכנים פעילים
ומתחלבים ,חופשי מפחמימנים כלוריים ,מתכלה.
תחום שימוש:
כדי להסיר בקלות זפת וביטומן .ממיס אפילו שכבות שעווה קשות
להסרה וגם מסיר לכה על אבן מסונטר

מספר אסמכתא

יחידה

אריזה

AKEMI - 10816

6

בקבוק  1ליטר

ניקיון בסיסי

חומר ניקוי מעט אלקליני ,מרוכז מאוד ,חופשי מפוספטים
ואקונומיקה ,מתכלה ,לא מזיק לבריאות בתחום המזון (מאושר על ידי
מכון אימות גרמני חיצוני).
תחום שימוש:
לניקוי עמוק ,להסרת לכלוך עבודות הבנייה ,שכבות השעווה וההגנה
על האבן ,כתמי מלט ,שמן ושומנים ,כתמי פיח וזפת ,שרידי צבע
אקרילי וכמו כן טיח על אבן מסונטר.

מספר אסמכתא

יחידה

אריזה

Neolith - 720-512 | AKEMI - 10808
AKEMI - 10812
AKEMI - 10813

20
6
2

בקבוק  250מ"ל (מוכן לשימוש)
בקבוק  1ליטר
ג'ריקן  5ליטר

מוצרים עבור משטחים ,כיורים ורצפות מקלחונים
TECHNO CERAMIC INTENSIVE CLEANER

חומר ניקוי מוכן לשימוש להסרת לכלוכים קשים ו/או לכלוך על
משטחים של אבן מסונטר .ניתן להשתמש במוצר הזה לניקוי הכיורים.
ניתן לבקל בתרסיס נוח לשימוש.
תחום שימוש:
ניקיון אינטנסיבי של שאריות מזון ,לכלוכי שמן ושומן קלים ושכבות
דקות של מוצרי שמירה ,גומי והגנה.
1.1למרוח בצורה אחידה על המשטח לטיפול.
2.2לפזר עם מטלית לחה או ספוג ולאפשר לפעול לזמן קצר .לא
לתת לייבש.
3.3לאחר מכן לנקות את הלכלוך עם מטלית לחה ולשטוף במים.
לשפשף עם מטלית נקיה ובלי מוך עד שלא יהיה שריטות או
פסים.
מספר אסמכתא
Neolith - 720-510 | AKEMI - 12026

יחידה אריזה
12

 500מ"ל בתרסיס

TECHNO CERAMIC DAILY CLEANER

חומר ניקוי מוכן לשימוש בצורת תרסיס ,חופשי מחומצות
ואקונומיקה ,על בסיס חומרים פעילים ,חומרי עזר ,ריחניים
ואלכוהוליים ,חופשי מחומרים המכילים פוספטים ,מתכלה ,לא מזיק
לבריאות בתחום מזון (מאושר על ידי מכון אימות גרמני חיצוני).
תחום שימוש:
לניקוי יומיומי של לכלוך קל (לדוגמה שכבות קלות של שמן ושומן,
משקאות שהתייבשו) על משטחים של קרמיקה בטכנולוגיה גבוה
וגדולים מאוד ,במיוחד על משטחים ,דלפקים וחדרי אמבטיה.
מסיר גם לכלוך קל של סיד ומסיבה זאת הוא גם מתאים לניקוי תאי
מקלחונים מקרמיקה וברזים .נוסחת הייבוש המהיר מבטיח שלא
נשארים פסים על המשטח.
1.1יש לנער לפני השימוש ,ולאחר מכן לפתוח את השסתום.
2.2למרוח בצורה אחידה על המשטח לטיפול.
3.3לנקות את המשטח עם מטלית נקייה ויבשה.
מספר אסמכתא

יחידה

אריזה

AKEMI - 12027

12

 500מ"ל בתרסיס

( TECHNO CERAMIC SETקופסת פלסטיק שקופה)

תוכן:
 500מ"ל Intensive Cleaner
 500מ"ל Daily Cleaner
מטלית מיקרסיב
תחום שימוש:
לניקוי יומי ואינטנסיבי של משטחי קרמיקה בטכנולוגיה גבוהה גדולים
מאוד.

מספר אסמכתא

יחידה

אריזה

AKEMI - 12025

6

ערכה בקופסת פלסטיק

מוצרים עבור רצפות וחזיתות

 - CRYSTAL CLEANתחזוקה

חומר ניקוי חופשי מחומצות ואקונומיקה ,על בסיס חומרים פעילים,
חומרי עזר ,ריחניים ואלכוהוליים ,חופשי מחומרים המכילים
פוספטים ,מתכלה ,לא מזיק לבריאות בתחום מזון (מאושר על ידי
מכון אימות גרמני חיצוני).
תחום שימוש:
לניקוי יומיומי של לכלוך קל כגון שכבות דקות של שמן ושומן ,לכלוך
רחוב על אבן מסונטר .לא משאיר פסים ומייבש במהירות.
1.1להמיס את המוצר ביחס תערובת של ( 1:50בהתאם  3-4פקקים
ב 8-ליטר מים).
2.2לנקות את המשטח עם מטלית נקייה ויבשה או עם מגב.
איו צורך לנקות שוב!

מספר אסמכתא

יחידה

אריזה

Neolith - 720-509 | AKEMI - 10954
AKEMI - 10955
AKEMI - 10956

12
6
2

 500מ"ל
בקבוק  1ליטר (מרוכז)
ג'ריקן  5ליטר (מרוכז)

 - INTENSIVE CLEANERניקיון בסיסי

חומר ניקוי מרוכז ,מאוד אלקליני על בסיס סוכנים אניונים פעילים,
סוכנים מסיעים וממיסים.
תחום שימוש:
לניקוי עמוק של משטחי אבן מסונטר במטבחים ,חדרים תפוסים,
חנויות מזון וכמו כן בסדנאות וחברות תעשייתיות אחרות.
החומר האלקליני מסיר בקלות ובמהירות לכלוך קשה כגון שכבות שמן
ושומן ,פיח ,כתמי גומי ,שעוות שונות ומתחלבים מבריקים.
1.1להרטיב קודם את המשטח עם מים נקיים.
2.2להשתמש בחומר המומס (יחס תערובת  1:2עד  )1:20להבריש
ולאפשר פעולה במשך  10דקות בקירוב.
3.3לנקות את השטח עם מברשת/מגב או עם מכונת צחצוח.
4.4לאסוף את המים המלוכלכים ולשטוף לאחר מכן עם הרבה מים
נקיים.

מספר אסמכתא

יחידה

אריזה

Neolith - 720-505 | AKEMI - 11920
AKEMI - 11921

6
2

בקבוק  1ליטר
ג'ריקן  5ליטר

 - ACID CLEANERניקין בנייה סופי

חומר ניקוי מרוכז על בסיס חומצות אורגניות עם סוכנים פעילים
אניונים וחומרים מסייעים ,ללא הדים קורוזיביים ,ללא ממיסים ,מעט
ריח.
תחום שימוש:
להסרת שאריות מלט ,טיט וסיד וכמו כן שכבות מוצרי שימור ושרידי
חומרי קצוות מיוצרים מפולימרים ששונו על משטחים עמידים
לחומצות של אבן מסונטר.
1.1להרטיב קודם את המשטח עם מים נקיים.
2.2להשתמש בחומר המומס (יחס תערובת  1:2עד  )1:20להבריש
ולאפשר פעולה במשך  10דקות בקירוב.
3.3לנקות את השטח עם מברשת/מגב או עם מכונת צחצוח.
4.4לאסוף את המים המלוכלכים ולשטוף לאחר מכן עם הרבה מים
נקיים.

מספר אסמכתא

יחידה

אריזה

Neolith - 720-504 | AKEMI - 11985
AKEMI - 11986

6
2

בקבוק  1ליטר
ג'ריקן  5ליטר

P.I. Camí Fondo, Supoi 8. C/ Ibers, 31
Almassora (Spain)
+34 964 652 233
info@thesize.es
www.neolith.com

www.neolith.com

info@thesize.es
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