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KlenzAll 
 קלינזאול

 

 שם המוצר .1
 
 קלינזאול

 
 יצרן .2
 

LATICRETE 
 
 תיאור המוצר .3
 

קלינזאול הוא חומר ניקוי עוצמתי המיועד לניקוי 
 לכלוך קשה ביותר ממשטחי אבן טבעית ואריחים.

 
 שימושים )חיצוני ופנימי(

 רצפות 

 קירות 

 משטחי כיורים 

 דלפקים 

 יתרונות

 חודר שומנים ולכלוך עיקשים 

 מוש על אבן, בלא שריטותבטוח לשי 

 מכין משטחים לאטימה חוזרת 

 נוסחה בסיסית על בסיס מים 

 מוכן לשימוש או מרוכז  

 משטחים מומלצים

 משטחי אבן טבעית, לבנים, אריחים ורובה כגון:

  שיש 

 גרניט 

 אבן גיר 

 טיןרטרוו 

 צפחה 

 אבן חול 

 פלגסטון 

 בטון 

 אריחי קרמיקה 

 אריחי פורצלן 

 חלמיש 

 מספר פריט ואריזה

  מוכן לשימוש

  D12549682-  יחידות  12מ"ל,  709בקבוק ספריי
 יחידות במשטח 480באריזה, 

 
  מרוכז 

  D12446928-  יחידות לאריזה 12מ"ל  59דוגמית  
 D14435661- ( 946רבע גלון  )יחידות לאריזה,  6מ"ל

 יחידות למשטח 600
 D12612328 – ( 3.8גלון  )יחידות באריזה,  4ליטר

 ת במשטחיחידו 160
D12612335 – 5 ( 18.9גלון  )יחידות באריזה,  1ליטר

 יחידות במשטח 48

 
 חיי מדף

חודשים, באריזה המקורית במקום מוצל ויבש  24
 .10ºC - 32ºCבטמפרטורות 

 חומרים אורגניים נדיפים

 במוצר צריכה 0.93%עוצמתי: 
 

 אמצעי זהירות

 בטיחותההיוועץ בגיליון נתוני 

  :מקום מאוורר ובתנוחה ל יש לעבורנשימה
 גשתנוחות נמשכת, יש לה נוחה לנשימה. אם אי

 לטיפול רפואי. 

  :פשוט מיד את כל הבגדיםיש למגע עור 
יש . בכוויות כימיות חייב לטפל רופא. הנגועים

יש לפני שימוש חוזר.  הנגועיםבגדים את הכבס ל
 לטיפול רפואי. גשתל

  :ם שטוף מיד במים את העיניייש למגע בעיניים
 ר עדשות מגעיהסיש לדקות לפחות.  15במשך 

 .יש לגשת לטיפול רפואיך לשטוף. יהמשול

  :עורר הקאה. ל יןשטוף את הפה. איש לבליעה
ק את הראש יהחזיש לאם מתרחשת הקאה 

יש נמוך למניעת חדירת תכולת הבטן לריאות. 
 לטיפול רפואי.  תגשל

 

1/2 



 
 

 

12072017 1ג  

 
 הוראות אחסון וטיפול

ק בבליעה. עלול לגרום חומר מאכל. מזי זהירות:
נשימה. אין לבלוע. יש בעיניים וגירוי בעור ובכוויות 

עיניים. יש להשתמש בכפפות בלהימנע ממגע בעור ו
ומשקפי מגן בכל מגע עם החומר. יש להימנע 
מחשיפה ממושכת לאדים. יש להשתמש במקומות 

או מקצועי,  מאווררים היטב. בעת שימוש חוזר
היוועץ בעלון מידע ל שי במסכה.מומלץ להשתמש 

מילדים. אין להקפיא או  קירחיש להבטיחותי. 
. אין לערבב עם 38ºCלאכסן בטמפרטורה העולה על 

חומרים כימיים אחרים. אין לשפוך למקורות מים 
 טבעיים. 

 נתונים טכניים .4
 מאפיינים פיזיים 
 נוזל מראה

 צהוב בהיר צבע
 ארומטי ריח

 
 התקנה .5

  .משטחההכנת 
א את כל ההוראות לפני השימוש. יש יש לקרו

להשתמש רק על פי ההנחיות. יש לבדוק את החומר 
על אזור קטן ומוסתר כדי לבדוק שימוש ותוצאות 
רצויות. יש לוודא את ניקיון המשטחים באמצעות 
מטלית או שואב אבק. יש להימנע ממגע בעור או 

השתמש בעיניים. בעת טיפול בחומר מרוכז יש ל
במשקפי מגן, כפפות, שרוולים ארוכים ומכנסיים 

.  יש לוודא שאזור העבודה מאוורר היטב יםארוכ
במהלך העבודה עד שהמשטח התייבש. יש להרחיק 
ילדים וחיות מחמד מהאזור במהלך השימוש 

 והייבוש.   
 

 חומר מרוכזיישום 
יש לדלל את החומר המרוכז במים חמים לפי  .1

 .טבלת הערבוב הבאה
קלינזאול  שימוש

 קלינר
 pH מים חמים

 11.3 חלקים 2 1חלק  אינטנסיבי

 11.0 חלקים 4 1חלק  בינוני

 10.7 חלקים 8 1חלק  קל

מנטרל 
 חומציות

 10.5 חלקים 32 1חלק 

יש להשתמש בתערובת עם מטלית נקייה או  .2
מתיז. יש להימנע משימוש על משטחים לא 

   .נחוצים
או מכונת רצפה  יש למרוח בעדינות עם מברשת .3

לפי הצורך. יש להסיר את החומר באמצעות בד 
 .נקי, שואב אבק יבש/רטוב או מטלית לחה

 
 .יש לשטוף היטב את האזור במים .4
 STONETECH -יש למרוח את האזור הנקי ב .5

SEALER .  
 

 יישום חומר מוכן לשימוש
 

להתיז ישירות על האזור המלוכלך. יש  שי .1
 נחוצים.   להימנע מהתזה על אזורים לא

יש לשפשף עם מטלית נקייה או מברשת ניילון  .2
 קשיחה לפי הצורך

יש להסיר שאריות חומר באמצעות מטלית  .3
 יבשה נקייה. 

 יש לשטוף את האזור היטב במים נקיים. .4
 STONETECH -יש למרוח את האזור הנקי ב .5

SEALER .  
 

 תחזוקה  .6
 

חומרי ניקוי בעלי רמת בסיס או חומצה גבוהה, 
, אינם חומרי ניקוי חריפיםמוניה או מכילים א

חומרי ב פגועמיועדים לתחזוקה יומיומית, ועלולים ל
איטום ולפגום בעמידות לכתמים. לניקוי שגרתי של 
אריחים ואבן מומלץ להשתמש בחומר ניקוי ניטרלי 

לניקוי לכלוך  .מבחינת בסיסיות, כגון סטון קלינר
י או קלינזאול עם ספוג ניקו -השתמש בעיקש, יש ל

לב: לפני  שיםיש ל מברשת קשה בעלת ידית ארוכה.
ן ובחיש ל ,'וכושימוש בחומר ניקוי על אריחים, אבן 

 קטע עם אריחים.על ובפינה נסתרת 
 

 אחריות .7

 , שיטת תיוק.9ראה סעיף 
DS 230.13:LATICRETE Product Warranty 

 . שירותים טכניים8 

ות מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנ
 04-6230000אלינו לטלפון: 

 04-6231100או לפקס: 
 info@orantechg.comאו לדוא"ל: 

 ספרות בטיחות וטכנית 
ניתן לקבל ספרות טכנית לפי פניה אלינו, או בקרו 

 www.orantechg.comבאתר: 

  יעודת. 9

 להלן המסמכים הרלוונטיים:

DS 230.13: LATICRETE Product Warranty 
DS 211.0: STONETECH Stone & Tile Cleaner  
DS 215.0: STONETECH KlenzAll Cleaner  
DS 262: Stone and Tile Care Guide 
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