
תכשיר קרם ניקוי חדשני מבית  המיועד לטשטוש והסרת כתמים, 
הנגרמים מגרירת חפצים ורהיטים כבדים, מותאם במיוחד לאריחי ריצוף 

מסוג פורצלן מבריק ומזוגג

לא למאכל. תרכיז חומצי, מומלץ לנסות בפינה נסתרת. להרחיק ממתכות רכות.
לאחסן מחוץ להישג ידם של ילדים

DM680

מטשטש שריטות ומסיר כתמי חלודה 

REMOVES STAINS FROM GLAZED 

PORCELAIN TILES

COVERS SCRATCH MARKS & REMOVES RUST STAINS

מסיר כתמים מריצוף פורצלן מבריק ומזוגג

אריחי ריצוף מסוג פורצלן מבריק מזוגג נוטים לצבור סימנים 
וכתמים שונים במהלך הבניה, בזמן שיפוצים והעברות רהיטים, 
וכן בשימוש יום יומי, ע"י גרירת רהיטים, מתחת לרגלי שולחן 

וכסאות, עציצים, כתמי לכלוך שונים וכו´.
סימנים אלה פוגעים בנראות המרשימה של אריחים אלו, ויש 
לתחזק אותם באופן רציף ושוטף, וזאת כדי למנוע החלפת 

אריחים יקרה ומסורבלת.

, פותח והותאם במיוחד עבור תשתית ריצוף  DM-680 מבית 

מבריקה, מזוגגת, סופגת, רגישה לכתמים, לטשטוש שריטות 
הנגרמות מגרירת חפצים כבדים ממתכת וגומי, בזמן בנייה, 

שיפוץ, והעברות.

DM-680 מבית  בשל מרכיביו הייחודיים, חודר לעומק האריח, 

ומפרק לכלוכים צרובים, כגון: כתמי קפה, סימני גומי, סימני 
מתכות אשר שרטו את האריח, סימני עקבות נעליים, סימני 

גרירת רהיטים,שאריות מרק וסיליקון, ועוד... 

הוראות שימוש 
בטרם השימוש: יש לנסות בפינה נסתרת ולוודא שהקרם אינו 
גורם נזק לאריח. זאת מאחר וקיימים סוגים רבים של אריחים 

מבריקים ומזוגגים. 
1. לפתוח בזהירות את מכסה האריזה.

2. לשפוך בעדינות מעט מהקרם על הכתם.
3. להמתין מספר דקות, ולשפשף בתנועה סיבובית באמצעות 
מטלית כותנה ואו מייקרו פייבר. יש לחזור על היישום עד 

להיעלמות הכתם.
4. בסיום יש לשטוף במים וסבון, ולהמתין לייבוש מלא.



אחרילפני

אזהרות
DM-680 הינו קרם חומצי. 

• יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
• יש לעבוד עם כפפות גומי ומשקפי הגנה לעיניים.

• מומלץ לנסות בפינה נסתרת בטרם השימוש.
• יש למנוע מגע של הקרם עם חפצים ורהיטים.

• יש לאוורר את הבית/מקום בזמן ואחרי היישום.
• יש לנקות היטב בגמר היישום עם מים וסבון בנדיבות.
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