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Chemical Systems Ltd   מיוצר בלעדית עבור

זהירות:
התשתית  לסוג  לב  לשים  יש  במגבון  בשימוש 
המיועדת לטיפול. בכל מקרה לפני תחילת השימוש 

יש לנסות במקום נסתר למניעת פגיעה.

הוראות שימוש:
1. יש לנקות את האזור המלוכלך באמצעות המגבונים 
לניקוי אבנית בצורה סיבובית עד שהמשטח נקי 
לחלוטין. במידה והלכלוך לא ירד לחלוטין מהמשטח 

יש להשתמש במגבון נוסף.
2. לאחר הניגוב יש לשטוף בנדיבות עם הרבה מים 
ולנטרל את החומר עד להעלמת כתמי האבנית על 

מנת לא לפגוע במשטח המטופל.
3. שימוש באופן שוטף במגבונים לניקוי אבנית 
יאפשר לכם לשמור על התשתית נקייה לאורך זמן 

ותחזוקה חוזרת קלה ומהירה במיוחד.

• מתאים ובטוח לשימוש על גבי זכוכיות ואריחים 
העשוי גרניט פורצלן וקרמיקה.

• על אלמנטים מתכתיים יש לנסות טרם השימוש 
בפינה נסתרת ולהקפיד בתום הניגוב לשטוף עם 

הרבה מים.
• אין לעבוד על שיש או כל סוג של אבן גיר ללא 

התייעצות. 

אזהרה:
החומר מכיל חומרים פעילי שטח - יש להרחיק 
מהישג ידם של ילדים ובמקרה של פגיעה יש לפנות 

לרופא לקבלת ייעוץ.

מגבונים לניקוי והברקת מקלחונים וברזים 
WIPE  & RINSE

אינו מפיץ אדים
המזיקים לסביבה

חסכון מושלם של
חומר ניקוי וזמן = יעילות

שימוש נוח
וידידותי למשתמש

שליטה אופטימלית 
בעוצמת הניקוי

תוצאת ניקוי
נקודתית ומקסימלית

מגבונים מקצועיים מבית  לניקוי ופירוק שאריות אבנית ממקלחות וברזים. 
אופטימלית  שליטה  המאפשרים  עדינים,  איכול  מרכיבי  מכילים  המגבונים 

בעצמת הניקוי וכך מונעים כל פגיעה בתשתית המטופלת.  

ומהיר  קל  הנו  אבנית  לניקוי  במגבונים  השימוש 
ונקודתי. מתאים בעיקר  עוצמתי  ניקוי  ומאפשר 
לחדרים רטובים אשר בהם מופיעים כתמי האבנית 

באופן תדיר.

חומצות  המכילים  אחרים  מתכשירים  בשונה 
מלחיות, מגבוני ניקוי אלו פותחו על בסיס נוסחה 
מתקדמת לניקוי מסיבי של כל סוגי האבנית או 

כל כתם אחר על בסיס מינרלי.

בעזרת מגבונים אלו ניתן לנקות חומרים צמנטיים, 
אבנית ומלחים, שתן ובקטריות, זכוכיות, מקלחונים, 
אבני חיפוי וריצוף, שיש גרניט, אריחי גרניט פורצלן 

ותשתיות עדינות אחרות. 


