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RESTOR ACIDIC 
 CLEANER 

 אסיד קלינר ריסטור

 
 שם המוצר .1

 
 אסיד קלינר ריסטור

 
 יצרן .2
 

LATICRETE 
 
 תיאור המוצר .3
 

 ניקוי וחידוש אריחים ואבן טבעית
 

 שימושים )חיצוני ופנימי(
 רצפות 

 קירות 

 משטחי כיורים 

 דלפקים 

 יתרונות

  ,רובה,  שאריותמסיר משקעי אבנית קשים 
 מלחים ושאריות סבון

 צמה מקצועניתעו 

 חומר חומצי על בסיס מים 

 נוסחה מרוכזת 

 משטחים מומלצים

 אריחים, רובה ואבן טבעית כגון:

 אריחי קרמיקה 

 אריחי חרסינה 

 גרניט 

 צפחה 

 אבן חול 

 
 
 

, ואבנים האין להשתמש על בטון צבוע, גרניט צבוע
 . טיןרוטרוורגישות לחומצות כגון שיש, אבן גיר  

 
 מספר פריט ואריזה

 
 D12550808 -  יחידות באריזה 12מ"ל,  59דוגמית 
D14446083- יחידות  6מ"ל מרוכז,  946 רבע גלון

 יחידות למשטח 600לאריזה, 
D12447024- ( 3.8גלון  )160יחידות לאריזה,  4ליטר 

 יחידות למשטח
D12447035 – 5 ( יחידה אחת  18.9גלונים ,)ליטר

 יחידות למשטח 48לאריזה, 

 חיי מדף

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

 חומרים אורגניים נדיפים

 במוצר צריכה 0%

 אמצעי זהירות

 בטיחותההיוועץ בגיליון נתוני יש ל

  :למקום מאוורר ובתנוחה  עבוריש לנשימה
 גשתנוחות נמשכת, יש לה נוחה לנשימה. אם אי

 לטיפול רפואי. 

  :את כל הבגדים פשוט מידיש למגע עור 
יש . בכוויות כימיות חייב לטפל רופא. הנגועים

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

  :שטוף מיד במים את העיניים יש למגע בעיניים
 ר עדשות מגעיהסיש לדקות לפחות.  15במשך 

 .יש לגשת לטיפול רפואיך לשטוף. יהמשול

  :עורר הקאה. אם ל יןהפה. אשטוף את יש לבליעה
 לטיפול רפואי. תגשיש לנוחות נמשכת ה אי
 

 הוראות אכסון וטיפול

לגרום כוויות עיניים ועור מזיק בבליעה. עלול 
יש הימנע מבליעה. יש לוקשיי נשימה.  חמורות

יש להשתמש בכפפות עור. בעיניים ובהימנע ממגע ל
הימנע יש ל .ומשקפי מגן בכל מגע עם החומר

השתמש במקומות יש לממושכת לאדים.  מחשיפה
מאווררים היטב. בשימוש מקצועי חוזר בספריי, 

היוועץ בגיליון נתוני יש למומלץ להשתמש במסכה. 
 קפיא או הל ין. אק מילדיםיהרחיש לבטיחות. 
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מעלות צלזיוס.  38ורה העולה על אכסן בטמפרטל
שפוך ל יןכימיים אחרים. אעם חומרים ערבב ל יןא

 מים טבעיים. למקורות

 נתונים טכניים .4
 
 PH ריח צבע מראה

  1> ארומטי שקוף נוזל
 

 הוראות שימוש .5
 

 הכנת המשטח 
 

יש א את כל ההוראות לפני השימוש. וקריש ל
בדוק את החומר יש להשתמש רק על פי ההנחיות. ל

כדי לקבוע רמת דילול נחוצה בעל אזור קטן ומוסתר 
ים, באמצעות וודא את ניקיון המשטחיש לותוצאות. 

סחבה או שואב אבק. דילול מועט עלול להכהות 
חומר ניקוי חומצתי זה ישרוט או יזיק משטחים. 

לרוב משטחי שיש, אבן גיר או סיד. הוא ישרוט או 
הימנע ממגע יש ל ישחק את רוב משטחי המתכת.

השתמש יש לעיניים. בעת השימוש בחומר בעור וב
במשקפי מגן, כפפות, שרוולים ארוכים ומכנסיים 

וודא שאזור העבודה מאוורר היטב יש ל. יםארוכ
ק ילדים יהרחיש לבמהלך הניקוי עד ייבוש המשטח. 

 וחיות מחמד מהאזור במהלך השימוש והייבוש. 
 

דלל את חומר הניקוי המרוכז במים חמים יש ל .1
 על פי טבלת הערבוב הבאה:

 
 pH חמים מים ריסטור שימוש

  1> 1חלק  1חלק  שימוש אינטנסיבי

 1.2 חלקים 4 1חלק  שימוש בינוני

 1.4  חלקים 16 1חלק  שימוש קל

 
 

הגן על משטחי מתכת להיטב ו ותכסיש ל .2
יש אחרים שאינם מיועדים לטיפול. משטחים ו
ה או סחבה נקי עם חומר המעורבבאת ה יישםל

 . מגבת
ה או מכונת באמצעות מברשת קשיח ותנקיש ל .3

 ניקוי רצפה.
באמצעות בד נקי, שואב  חומרהאת  יש להסיר .4

 אבק רטוב/יבש או סחבה לחה. 
 ייבש.לשטוף את האזור היטב במים נקיים ויש ל .5
היטב את כל משטחי המתכת במים  ותנקיש ל .6

שטוף את הציוד להיטב ו ותנקיש לנקיים. 
 במים.

 
 
אטום את האזור הנקי באמצעות סטון יש ל .7

 סילר(. ףבולטפרוו סילר )א
 

 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 פגועלמיועדים לתחזוקה יומיומית, ועלולים 
ים. לניקוי שגרתי של איטום ולפגום בעמידות לכתמ

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 ורת בפינה נסת

 
 שירותים טכניים  .8

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

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

 ספרות בטיחות וטכנית 
באתר:  יה אלינו, או בקרות טכנית לפי פנניתן לקבל ספרו

www.orantechg.com 

 שיטת תיוק .9

 להלן המסמכים הרלוונטיים:

DS 230.13: LATICRETE Product Warranty  
DS 211.0: STONETECH Stone & Tile Cleaner  
DS 215.0: STONETECH KlenzAll Cleaner 
DS 282.0: STONETECH Bulletproof  
TDS 262: Stone and Tile Care Guide 

mailto:info@orantechg.com
http://www.orantechg.com/

