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• חיסכון של יותר מ-90% בזמן עבודת הניקוי = יעילות
• תוצאות ניקוי מקסימליות ללא שאריות = מראה נקי וחדש

• אינו מפיץ אדים מזיקים )הגורמים להחלדת ברזים( 
• תרכיז אורגני ואקולוגי, פריק ביולוגית = איכות סביבה

• נוח וידידותי למשתמש )על פי הוראות שימוש(

 • שליטה אופטימלית בעובי הניקוי/פירוק ובכך מונע כל פגיעה
  בתשתית המטופלת.

• מסיר בקלילות וביעילות את כל הלכלוכים על בסיס מינרלי 

מסיר בקלילות צמנט, רובה, אבנית וחלודה מאריחי אנטי סליפ
לניקוי וחידוש מישקים )פוגה(

תרכיז ייחודי מקצועי לניקוי אריחים בעלי טקסטורה מחוספסת
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החומר ייעודי לעבודת ניקוי פנימי וחיצוני בכל תהליך ושלב בבנייה חדשה ובשיפוצים. ניקוי של 
לכלוכים ושאריות בטון וצמנט מאבני חיפוי וריצוף בהתאם למפרטי עבודה והוראות יישום.
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מחוספסת טקסטורה  בעלי  אריחים  לניקוי  מקצועי  ייחודי  תרכיז 
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MINERAL REMOVER מבית  הינו תרכיז מקצועי בעל 
מרכיבי איכול עדינים, המאפשר שליטה אופטימלית בעומק 

הניקוי ובכך מונע כל פגיעה בתשתית המטופלת.

בשונה מחומצות מלחיות, MINERAL REMOVER מבית  
פותח מנוסחה מתקדמת לניקוי מסיבי של כל לכלוך ו/או כתם על 
בסיס מינרלי )חומרים צמנטיים, אבנית ומלחים, שתן ובקטריות, 
חלודה וכדומה(, מאבני חיפוי וריצוף, שיש גרניט, אריחי גרניט 

פורצלן ותשתיות עדינות אחרות )עפ”י הוראות יישום(.

MINERAL REMOVER מבית  אינו פוגע בגומי, פלסטיק 
וחומרים שאינם מכילים צמנט ומינרלים. יש לכסות ולהגן על 
סוגי מתכות הנמצאות בסביבת עבודה. מיועד לעבודת ניקוי 

פנימי וחיצוני בכל תהליך ושלב בבנייה חדשה ובשיפוץ. 

יש לשפוך את התרכיז לאורך ולרוחב המישקים )פוגות( בצורה 
מבוקרת. באמצעות מברשת עדינה, יש לפזר ולשפשף קלות את 
החומר עד לקבלת התוצאה הרצויה. לוויסות עוצמת פעילות 
התרכיז, יש למהול במים בריכוז הנדרש. בניקוי ליד תשתיות 
מתכת, יש לכסות ולהגן על סוגי מתכות הנמצאות בסביבת 
עבודה . אין להשתמש בריכוז הגבוה מ-1:20 בתשתיות טבעיות 

מלוטשות. לנטרול התרכיז מומלץ לשטוף במים רבים וסבון.

הוראות שימוש

www.sagncs.co.il


