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METAL YENÝLEYÝCÝ
Metal yüzeylerdeki inatçý kirleri temizlemek için
pasta

Aktive edilmiþ limon asidi içerir.
Avantajýnýz:
l Metal oksit, pas, küf, kireç ve

diðer kalýntýlarý etkili þekilde ve
malzemeye zarar vermeden
temizler.

Aþýndýrýcý madde olarak doðal kil
kullanýlmýþtýr.
Avantajlarýnýz:
l Farklý kum ebatlarý ile temizleme

etkisini artýrýr.
l Ýçindeki kil taneciklerinin yuvarlak

þekilleri ve sertliði 1 sayesinde
malzemeye zarar vermeden etkili
temizlik saðlar.

Yaðlayýcý etkili koruma katkýlarý içerir.
Avantajlarýnýz:
l Parlak ve suyu kaydýran yüzey

elde edilir.
l Uzun süre kalýcý temizlik saðlar.

Yüksek viskozitelidir.
Avantajýnýz:
l Dik yüzeylerde akmaz.

Gýda maddelerine yakýn alanlarda
kullaným bakýmýndan test edilmiþtir.
Avantajýnýz:
l Endüstriyel mutfaklar, kantinler,

mezbahalar, gýda maddesi trans-
port iþletmeleri vs. gibi gýda mad-
desi iþleyen iþletmelerde rahatlýkla
kullanýlabilir.

Tehlikeli maddeler yönetmeliðine
göre tehlike sýnýfýna tabi deðildir.

Doðal hammaddelerden üretilmiþtir.

PH deðeri: 1,6.

Yoðunluk: 1,4 kg/l.
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Kullaným yerleri:
Paslanmaz çelik, krom, pirinç, alü-
minyum, altýn ve gümüþ gibi metal
yüzeylerde kullanýlýr. 
Araçlarda, teknolojik ürünlerde, ev
iþlerinde ve gýda maddeleri içeren
ortamlarda kullanýma uygundur.
Cam ve cam seramikler için de kul-
lanýlýr.

Bilgi:
Gýda maddeleri ile doðrudan temas
önlenmelidir.
Elokse alüminyum, ateþli galvanize
veya boyalý yüzeylerde kullanmayýnýz.

Uygulama:
Temizlenecek yüzeye az miktarda
dökünüz. Nemli/ýslak bir sünger veya
bez ile eþit þekilde ve dairesel hareket-
lerle sürünüz. Yüzeyin tamamýný ova-
rak temizleyiniz. Kalýntý kalmayacak
þekilde suyla temizleyiniz.

Öneri:
Paslanmaz çelik temizleyicisi, Art.-Nr.
0893 121 2, ile ön temizlik yapýlma -
lýdýr. Paslanmaz çelik bakým yaðý,
Art.-Nr. 0893 121 0, temizleme ve
ba kýmýn etkisini destekler ve yüzey için
kusursuz bir finiþing iþlemini mümkün
kýlar.

Ýçerik g Art.-Nr. Amb./Ad.
400 0893 121 1 1/12

Paslanmaz çelik temizleyicisi
Art.-Nr. 0893 121 2
Paslanmaz çelik bakým yaðý
Art.-Nr. 0893 121 0
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Talk 1
Alçý 2
Apatit 5
Quarz 7
Kil (aþýnabilir) 8
Safir 9
Elmas 10

1 Mohs sertlik derecesi skalasý

Önce Sonra

NSF A1 kayýtlýdýr 
(No.: 135874), USDA A1
taleplerine uyumludur.
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