
االستخدامات
إزالة بقايا المالط الخرساني الجديد، بما في ذلك األسمنت السائل الذي يحتوي على مواد مضافة. •
مثالي لتنظيف الجزء الخلفي من البالطات الكبيرة قبل تركيبها. •
امات المالط ومجادف الخلط. • مثالي لتنظيف األدوات مثل عوَّ
منع تأثير تقليل درجة اللمعان الناتج عن عدم التمكن من إزالة بقايا الحقن. •

المزايا
تقنية RAPID DRY TECHNOLOGY )التجفيف السريع(: سريع المفعول، وُيستخدم  •

أثناء التركيب.
ن رغاوى وال يحتاج إلى الشطف. • ال ُيكوِّ
آمن للُمستخِدم والبيئة. •
ال يؤثر في البالطات أو المالط. •
أقصى درجات التغطية •
ال يسبب تلف التجهيزات المصنوعة من األلومنيوم والفوالذ. •
ال تنبعث منه أبخرة سامة. •
لالستخدام الداخلي والخارجي واالستخدام على الجدران واألرضيات. •

كيفية االستخدام
جاهز لالستخدام )ال يحتاج للتخفيف(.

االستخدام:
بمجرد أن يجري حقن السطح، انتظر حتى يصبح العجين أكثر سماكة ومعتًما )يستغرق عادًة ما بين 
لية  10 دقائق إلى 30 دقيقة( وفًقا لألوقات التي تحددها الشركة الُمصنِّعة. قم بإجراء دورة تنظيف أوَّ
على السطح باستخدام إسفنجة مبللة. قم بإجراء الغسيل النهائي، أي عملية التشطيب الجديدة. قم برش 
إنستنت ريموفر على السطح بالتساوي. اتركه ليتفاعل لمدة دقيقة أو دقيقتين )حسب مادة التشطيب(. 
ف السطح باستخدام مسطرين مزود بإسفنجة مبللة، واشطفه باستمرار للحفاظ على نظافته. في  نظِّ
حال وجود بقايا مستعصية، ضعه مرة أخرى بعد ساعة من استخدام المالط باتباع التعليمات المذكورة 
الُمصنِّعة  الشركة  الُمقدمة من  التعليمات  إلى  الرجوع  ُيرجى  الُمعالجة،  بأوقات  يتعلق  أعاله. وفيما 

للمالط. يمكن تنظيف البقايا باستخدام إنستنت ريموفر وقت االستخدام فقط.
نوصي بالتنظيف باستخدام ديترديك برو منظف مزيل للترسبات الحمضية للغسيل بعد االنتهاء من 

التركيب، إذا لم ينفذ ذلك مسبًقا.

تنبيه:
ال تستخدمه على الرخام المصقول أو أي مواد تتأثر باألحماض

لي على مساحة صغيرة من السطح للتأكد من أن الحقن مقاوم لمنتج التنظيف. قم بإجراء اختبار أوَّ
وفيما يتعلق بالتجهيزات المصنوعة من األلومنيوم، اتبع التعليمات الموضحة.

تجنب استخدام اإلسفنجة الكاشطة.
ال تضغط بإفراط عند الغسيل فقد يؤدي ذلك إلى تلف الحقن.

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
زجاجات سعة الواحدة 750 لتًرا مزودة بفوهة رش، بإجمالي 12 في الصندوق.

التغطية
توضيحية للزجاجة سعة 750 مل

تصل إلى 350 متًرا طولًياالبالطات كبيرة الحجم

حتى 15 م2الفسيفساء
معدل التغطية هو لإلرشاد فقط، ويشير إلى طبقة واحدة.

إنستنت ريموفر

ف فوري لحقن الخرسانة الجديدة بالطات البورسلين المصقولة، السيراميك، بالط الفسيفساء ُمنظِّ
الزجاجي، البالط الحجري

قابل للتحلل الحيوي


