
יתרונות ושימושים:
1. ניקוי ושיקום אריחי גרניט פורצלן בעלי טקסטורה מחורצת.

2. מסיר ביעילות שכבות ווקס מאריחים מבריקים.
3. מסיר סימני פיח, צמיגים וגומי מאריחי גרניט פורצלן, מאבן 

משתלבת, ואבני מדרכה.
4. מפרק ומסיר שיירי גריז ושמן מתבניות בניה ובטון.

5. חומר מרוכז ניתן לדילול במים, ניתן בהתאמה לשימוש 
במכונת שטיפה.

6. ייעודי לשיקום וניקוי מטבחי תעשייה, אולמי שמחות, חניונים 
ותשתיות בעלי עומסי דריכה ועבודה כבדים.

הוראות שימוש:
הסרת שכבות ווקס מאריחים

• יש למלא מים קרים מהברז לתוך דלי, ולהוסיף 3 כוסות 
.WAX & OIL REMOVER AC-140-מ

• לאחר מכן יש לפזר ישירות על האריחים, לקרצף קלות עם 
מברשת/מטאטא, ו/או באמצעות מכונת שטיפה.

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים • אין לאכול בזמן השימוש בחומר • יש להשתמש בכפפות הגנה • יש להימנע 
במגע עם העור • במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף את העין עם הרבה מים ולפנות לייעוץ רפואי • במקרה 

של בליעה יש לשטוף את הפה במים ולפנות לטיפול רפואי דחוף.

• לפנות היטב בעזרת מגב או שואב מים.
• לפינוי סופי ונטרול החומר הפעיל, יש לשטוף עם מים 

בנדיבות ולפנות.

הסרת שומנים, סימני פיח וגומי
• יש למלא מים קרים מהברז לתוך דלי, להוסיף תרכיז

מ-WAX & OIL REMOVER AC-140. )התאמת הריכוז בהתאם 
לעובי הלכלוך(.

• לאחר מכן יש לפזר ישירות על המשטח הרצוי, להמתין מספר דקות, 
ולקרצף קלות עם מברשת / מטאטא בתנועה סיבובית, ו/
או באמצעות מכונת שטיפה. על אבני שפה ומדרכות ניתן 
להשתמש עם גרניק / לחץ מים במקום קרצוף. במידת הצורך 

יש לחזור על התהליך עד לקבלת התוצאה הרצויה.
• יש למנוע מגע של החומר עם מוצרים רגישים כגון: מקררים, 

רהיטים, מתכות, מוצרי חשמל, וכד’.
• יש לנסות לפני השימוש בפינה נסתרת על מנת לוודא שאין 

פגיעה.

אזהרות: 

WAX & OIL REMOVER AC-140 מבית  משמש לניקוי ייסודי, שיקום אריחים מלוכלכים במיוחד, 
מסיר בקלילות כתמי פיח, שומנים, סימני צמיגים וגומי, ציפוי ווקס, מתאים במיוחד לניקוי 
ANTI SLIP, וכן לניקוי, הסרה ושיקום שכבות ווקס  ושיקום אריחים בעלי טקסטורה מחורצת 
מאריחים מבריקים. הטיפול ב-WAX & OIL REMOVER AC-140 מפחית את רמת ההחלקה בתשתית 

המטופלת לרמה מינימלית.

AC-140
WAX & OIL REMOVER

תרכיז ניקוי מקצועי וייחודי מבית SAG, חזק במיוחד, 
משלב מפרקי שומנים עם מפרקי מינרלים בחומר אחד

EFFECTIVE



sagoffice1@gmail.com

למידע נוסף והזמנות:

לפני אחרילפני אחרי

פירוק שכבות שומניםהסרת שכבות וקס

אחרילפני

שיקום וניקוי אבני מדרכה

יתרונות ושימושים:
1. פירוק מהיר וקליל של שכבות שומן ישנות, מאריחים 

בעלי טקסטורה מחורצת )אנטי סליפ(.
2. שיקום ניקוי וחידוש רצפות בעלי עומסי דריכה כבדים 
כגון: מטבחים מתועשים, אולמי אירועים, בתי מלון, מסעדות, 

אולמי תצוגה, מבני ציבור, מבנים מסחריים, ועוד..
3. שיקום וניקוי אבני מדרכה )אקרשטיין(, חניונים, רחבות 
מרוצפות אבן טבעית ומלאכותית. מסיר ביעילות שומנים, 
שיירי פיח, סימני צמיגים, שיירי אוכל, ועוד מגוון סוגי לכלוך. 
וזאת מבלי לפגוע באריח המטופל. )על פי הוראות יישום( 
4. מסיר ומנקה בקלילות שכבות ווקס, וסימני דריכת גומי 

נעליים מאריחים מבריקים, ומותיר מראה חדש ונקי.
5. טיפול ב-WAX & OIL REMOVER AC-140 מבית  מקטין 
בצורה דרסטית את רמת ההחלקה באריח המטופל, ובכך 

מגביר את רמת הבטיחות של הציבור.
6. טיפול ב-WAX & OIL REMOVER AC-140 מבית  מעניק 
מראה חדש ומתוחזק, ובכך משפר משמעותית את נראות 

המקום, ומעלה את ערכו בעיני הכלל.

AC-140
WAX & OIL REMOVER

תרכיז ניקוי מקצועי וייחודי מבית SAG, חזק במיוחד, 
משלב מפרקי שומנים עם מפרקי מינרלים בחומר אחד

EFFECTIVE
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