
االستخدامات
التنظيف بسرعة وسهولة وتطهير األسطح •
تحسين مقاومة المواد لألوساخ •
الحفاظ على المظهر األصلي للمواد بمرور الوقت •

المزايا
توفير حماية تدوم طويالً بمرور الوقت •
مناسب لالستخدام مع األسطح الداخلية والخارجية •
أقصى درجات التغطية •
 ال يؤثر في قدرة المواد على مقاومة االنزالق  •

)ASTMC 1028-2007و B.C.R.A أثبتت االختبارات تطابقه مع معايير(
ال يكون طبقًة رقيقة على السطح •
مقاوم لألشعة فوق البنفسجية وال يسبب اصفرار األسطح •

كيفية االستخدام
ال يحتاج إلى التخفيف: جاهز لالستخدام. 

طريقة االستخدام للتركيبات الجديدة: 
1. اغسل األرضية جيًدا باستخدام ديتيرديك برو )لفواصل المونة اإلسمنتية( أو CR10 )للمونة 

اإليبوكسية( 
2. يوضع ستوب ديرت على األرضيات النظيفة والجافة لتنظيف الفواصل بين األرضيات، ويوزع 

بالتساوي باستخدام فوطة ناعمة أو الوسيلة المناسبة. نصيحة من الخبراء: نظراً لدرجة التغطية 
الفائقة لهذا المنتج، يمكن وضع كمية معقولة من المنتج لتنظيف من 2-3 م2 في المرة الواحدة. 

3. ُيمسح السطح بقطعة قماش أو جهاز تنظيف األرضيات المزود بقرص أبيض. 
4. يعمل على إزالة أي مواد متبقية في غضون 10 دقائق سواء باستخدام قطعة قماش من األلياف 

الدقيقة أو بجهاز تنظيف األرضيات األحادي القرص. 
5. بعد 12 ساعًة على األقل، وقبل السير على األسطح المعالجة، يجب إزالة بقايا المنتج باستخدام 

قطعة قماش نظيفة من األلياف الدقيقة. 
االستخدام على األسطح غير المعالجة الستعادة مظهرها: 

1. اغسل األرضيات باستخدام PS87 برو أو ديترديك برو. 
2. يوضع ستوب ديرت على األسطح الجافة على النحو الموضح أعاله. 

تنبيه:
قد يعمل هذا المنتج على تعزيز لون المواد أو مواد ملء الفواصل بين البالطات، لذا ُينصح بإجراء اختبار على مساحة 

صغيرة قبل االستخدام.
تهوية الغرفة ضرورية أثناء االستخدام.

ال تضعه على بورسلين الباتو غير الالمع.

درجات الحرارة
درجة حرارة التخزين: من 0 إلى 30 درجة مئوية

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

التحذيرات
تدخل المذيبات في تكوين هذا المنتج، لذا يجب تهوية الغرفة أثناء استخدامه. •
ُيحفظ بعيًدا عن متناول األطفال. •
ال يجب التخلص منه في البيئة المحيطة بعد االستخدام. •
ُيسمح باستخدام جهاز تنظيف أحادي القرص فقط إذا كان في حالة جيدة. •

العبوات
زجاجات الواحدة سعة 500 مل - 12 زجاجة في الصندوق

التغطية
لتر واحد:

البالط المحبب وبالطات البورسلين الطبيعي 
إلى 70 م2والالباتو

معدل التغطية ألغراض التوضيح لطبقة واحدة وقد تختلف وفًقا للمادة.

بالطات البورسلين المزخرفة، بالطات البورسلين غير المصقولة، طارد األوساخ
بالطات بورسلين الباتو

ستوب ديرت

الصور: بإذن من شركة سيراميكا أطلس كونكورد ش.ع.م.


