
16072017 1ג  

 
 

 

Revitalizer 
Cleaner & Protector 

 לייזררויט

 

 

 

 

 

 שם המוצר .1

 לייזררויט

 יצרן .2

LATICRETE 

 תיאור המוצר  .3
 

חומר רב תכליתי, ניקוי לכלוך יומיומי ושיפור הגנת 
 המשטחים. 

 
 שימושים )חיצוני ופנימי(

 רצפות 

 קירות 

 משטחי כיורים 

 דלפקים 

 יתרונות

 מנקה ומגן 

 המכיל חומר איטום לשיפור ההגנ 

  ,נוסחה עדינהPH ניטרלי 

 מקל על ניקוי משטחים 

 בניחוח הדרים או מלפפון 

 מוכן לשימוש או מרוכז 

 משטחים מומלצים

 משטחי אבן טבעית, כגון:

 שיש 

 גרניט 

 
 

 אבן גיר 

 טרוורטין 

 צפחה 

  אבן חול 

 פלאגסטון 

 חלמיש 
 

 מספר פריט ואריזה
 

 מוכן לשימוש בניחוח הדרים

   D14608345– יחידות באריזה 12מ"ל,  59כל ימ 
  D14608351- 709  ,יחידות  12מ"ל, בקבוק ספריי

 יחידות למשטח 480לאריזה, 
 D14608369- 709 12, המ"ל, בקבוק ספריי/אריז 

 יחידות למשטח 576יחידות לאריזה, 
 D14608371- ( ,3.8גלון  ,)יחידות לאריזה,  4ליטר

 יחידות למשטח 160
 

 נוסחה מרוכזת בניחוח הדרים

D14608334- ( ,3.8גלון  ,)יחידות לאריזה,  4ליטר
 יחידות למשטח 160

 D14608320- 5 ( 18.9גלונים  ,)יחידה  1ליטר
 יחידות במשטח 48באריזה, 

 

 מוכן לשימוש בניחוח מלפפון

 D14608393- 709  ,יחידות  6מ"ל, בקבוק ספריי
 יחידות למשטח 600לאריזה, 

 D14608414- ( ,3.8גלון  ,)דות לאריזה, יחי 4ליטר
 יחידות למשטח 160

 

 יחס שימוש

 18.9גלונים ) 5ליטר( חומר מרוכז נותן עד  3.8גלון ) 1
 ליטר( חומר מוכן לשימוש

 
 חיי מדף 

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

 

 חומרים אורגניים נדיפים
 כפוף לתקינת חומרים נדיפים של מוצרי צריכה 
 0.90%לייזר מוכן לשימוש(<  )רויט 
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 אמצעי זהירות

 בטיחותההיוועץ בגיליון נתוני 

  נשימה: יש לעבור למקום מאוורר ובתנוחה
נוחה לנשימה. אם אי הנוחות נמשכת, יש לגשת 

 לטיפול רפואי. 

  מגע עור: יש לפשוט מיד את כל הבגדים
הנגועים. בכוויות כימיות חייב לטפל רופא. יש 

הבגדים הנגועים לפני שימוש חוזר. יש לכבס את 
 לגשת לטיפול רפואי.

  מגע בעיניים: יש לשטוף מיד במים את העיניים
דקות לפחות. יש להסיר עדשות מגע  15במשך 

 .ולהמשיך לשטוף. יש לגשת לטיפול רפואי

  עורר הקאה. לבליעה: יש לשטוף את הפה. אין
אם מתרחשת הקאה יש להחזיק את הראש 

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

 הוראות אחסון וטיפול

זהירות: עלול להזיק בבליעה. עלול לגרום גירוי 
נשימה. אין לבלוע. יש להימנע בעור ובעיניים, ב

עיניים. יש להימנע מחשיפה ארוכה בממגע בעור ו
לאדים. יש להשתמש באזורים מאווררים היטב. יש 

ק מילדים. אין להקפיא או לאכסן להרחי
אין   מעלות צלזיוס. 38בטמפרטורה העולה על 

 לערבב עם חומרים כימיים אחרים. אין לשפוך 
 למקורות מים טבעיים.

 
 נתונים טכניים .4

 נוזל מראה
 שקוף צבע
 מתוק ריח
pH 6.5 – 5.5 

 

 התקנה .5

 הכנת משטח לשימוש בחומר מרוכז
 

השימוש. יש  יש לקרוא את כל ההוראות לפני
להשתמש רק על פי ההנחיות. יש לוודא שכל 

שואב אבק. יש בהמשטחים נוקו במטאטא או 
להרחיק ילדים וחיות מחמד מהאזור במהלך 

 והייבוש. יישום ה

 שימוש בנוסחה מרוכזת
 

יש לדלל את החומר המרוכז במים חמים על פי  .1
 טבלת הערבוב הבאה:

 מים חמים רויטלייזר שימוש
 1חלק  1חלק  י תרסיס מילו

 חלקים 4 1חלק  ניקוי קל

 
 

יש להשתמש בחומר המדולל באמצעות מטלית,  .2
 ספוג או מתיז. 

ר חומר יש לשפשף קלות על המשטח ולהסי .3
 אין צורך לשטוף.  ,מיותר

יש לחזור על התהליך על משטחים מלוכלכים  .4
           במיוחד. 

יש להניח לאזור להתייבש לחלוטין לפני חזרה  .5
 וש.  לשימ

 הנחיות שימוש בחומר מוכן לשימוש

 יש להשתמש במשפך למילוי בקבוק התרסיס. .1
 יש להתיז או לשפוך ישירות על האזור המלוכלך. .2
אין צורך  ,יבש במטלית נקייה או ספוגיש לי .3

 לשטוף.
יש לחזור על התהליך על משטחים מלוכלכים  .4

 במיוחד, יש להשתמש בספוג קרצוף.
 יש לנגב במטלית יבשה. .5

 
 אחריות   .6

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

 

 תחזוקה .7
 

חומרי ניקוי בעלי רמת בסיס או חומצה גבוהה, 
, אינם חומרי ניקוי חריפיםמכילים אמוניה או 

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
קלינזאול עם ספוג ניקוי או  -השתמש בעיקש, יש ל

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

 .קטע עם אריחיםעל ובפינה נסתרת 
 
 שירותים טכניים  .8

מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנות 
 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.comתר: בא

 תיעוד .9

 להלן המסמכים הרלוונטיים:

DS 211.0: STONETECH Stone & Tile Cleaner  
DS 215.0: STONETECH KlenzAll Cleaner  
DS 262: Stone and Tile Care Guide 
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