
فوب إكستريمفوب إكستريم

االستخدامات
منظف رقيق لجميع أنواع األرضيات واألسطح. •
ال يؤثر على األسطح المعالجة أو الحساسة. •
 يجب غسل األرضيات المصنوعة من األحجار الطبيعية بعد وضع المنظف خاصًة األرضيات  •

المصقولة التي تتأثر بالمنظفات القوية.

المزايا
قابل للتحلل الحيوي •
ُينظف دون أن يسبب ضرًرا •
مع نسبة التخفيف العالية )200:1( ال حاجة إلى الشطف بعد استخدامه حيث إنه ال يترك أثًرا. •
عالي التركيز، يمكن استخدامه بدرجات تخفيف متعددة. •
الحل األمثل للحفاظ على األسطح المجلية بالشمع. •
يمكن استخدامه مع جهاز تنظيف وتجفيف األرضيات بنسبة تخفيف 1:200 •
مناسب مع األسطح الخشبية المتعددة الطبقات •
رائحته عطرية ذكية •

كيفية االستخدام
التخفيف: من 30:1 إلى 200:1 على حسب المتطلبات. 

االستخدام: 
للعناية االعتيادية بجميع األسطح: قم بتخفيف كلينر برو بنسبة 200:1 )25 مل في 5 لترات 

من الماء(. ال يحتاج إلى شطف وفي حالة وجود بقع عنيدة، ُيغسل السطح بمحاليل أكثر تركيًزا. 
ُيستخدم للغسيل بعد فرد األسطح الرقيقة )الرخام، الحجر الجيري، الجرانيت، المتكتالت 

االصطناعية الالمعة، وغير ذلك(: 
خفف كلينر برو بنسبة 30:1 وامسح األرضية باستخدام جهاز تنظيف األرضيات المزود بقرص 

واحد طري أو فرشاة تنظيف. قم بتخفيف كلينر برو بنسبة 30:1 وامسح األرض بماسحة أرضيات 
ناعمة أحادية القرص أو فرشاة كشط. يشطف بعد التنظيف. ألجهزة تنظيف األرضيات وتجفيفها: 

خفف كلينر برو بنسبة 200:1. قم بتخفيف كلينر برو بنسبة 200:1. للعناية الفائقة باألسطح 
شديدة االتساخ: 

للصيانة غير المعتادة لألسطح شديدة االتساخ: قم بتخفيف كلينر برو من نسبة 30:1 إلى 
نسبة 50:1 على حسب كثافة االتساخ. اغسل باستخدام قطعة قماش أو فرشاة كبيرة. ُتنظف 

البقع وتشطف. 

درجات الحرارة
درجة حرارة التخزين: من 5 درجات إلى 30 درجة مئوية.

يجب استخدام المنتج على المواد عند درجة حرارة تتراوح بين 5 و30 درجًة مئويًة.

التحذيرات
ُيحفظ بعيًدا عن متناول األطفال. •
ال يجب التخلص منه في البيئة المحيطة بعد االستخدام. •

العبوات
عبوات معدنية سعة 1 لتر - 12 عبوة في الكرتونة
عبوات معدنية سعة 5 لتر - 4 عبوة في الكرتونة

التغطية
النسبة التقريبية للتغطية والتخفيف )1 لتر(:

1500 م2العناية 200:1

50 م2التنظيف األولي بالحجر 30:1
بيانات التغطية لغرض التوضيح فقط

عناية فائقة لألسطح
بالطات البورسلين والسيراميك، األسطح الخرسانية، الخشب، 

الرخام، الجرانيت واألحجار الطبيعية، األسطح البالستيكية متعددة 
الطبقات وأرضيات الفينيل الفاخر، ومشمع األرضيات، أرضيات 

المطاط وكلوريد متعدد الفينيل، وبالطات التراكوتا والبالط 
الحجري، واألرضيات الخشبية متعددة الطبقات.

  :FILA تقنية خالية من المواد المساعدة للشطف، تم تطويرها في مختبرات أبحاث شركة 
كلينر برو، يمكن استخدامه في التنظيف العادي وحماية األسطح من الطبقات المعتمة الناتجة عن 
السوائل المساعدة في الشطف أو المنظفات مع الحفاظ على الشكل األصلي للسطح مع مرور الزمن.

منظف  

تنبيه:
ال ُيستخدم كلينر برو مع السجاد أو األرضيات المجلية بالشمع.

قابل للتحلل الحيوي


