شوینده ضدشوره  ،چربی و روغنهای صنعتی

DynaClean

نانوامولسیفایر هیدروکربنی فاقد کلر  ،که بانفوذ خود به بافت و عمق بتن و مصالح  ،با سولفاتها و روغن و چربیهای نفوذ کرده واکنش داده و موجب
خروج این آالینده ها به سطح و درنتیجه شستشوی آن میگردد .

مزایای مصرف :


شوینده قلیایی و مناسب کلیه مصالح ساختمانی



عدم ایجاد خوردگی و یا زنگ زدگی روی فلز



ایجاد براقیت و شفافی مطلوب روی سطح شیشه و فلز




از بین برنده کامل شوره های موجود در بافت مصالح
قابلیت واکنش با کلیه مشتقات نفتی  ،گریس  ،روغن  ،گازوئیل  ،بنزین و ...

نکته ) از این محصول نمیتوان جهت رسوب زدایی استفاده نمود .
موارد مصرف :
-

شوره زدایی نماهای آجری و سنگی قبل از اعمال نانوسیلیکاتهای نفوذگر

-

از بین بردن روغن موتور و چربیهای موجود در کف پارکینگها و جایگاههای سوخت

-

شستشوی دستگاهها و ادوات صنعتی در محیطهایی که از روغن  ،گریس و امثال آن استفاده میگردد.

-

شوینده مناسب و بهداشتی سطوح کاشیکاری شده استخرها و سالنهای ورزشی

ابتدا سطح مورد نظر را با آب شسته و ذرات معلق و سست را بردارید  .روی سطح خیس بوجود آمده ماده  DynaCleanرا اعمال کنید  .برای از بین
بردن آلودگیهای ن فوذ کرده در بافت مصالح می بایست اعمال ماده با فشار دستگاه صورت گرفته و هر چه فشار اعمال باالتر باشد میزان اثر پاك
کنندگی  DynaCleanدر عمق بیشتر خواهد بود .
نكته  :چربیهای نفوذ کرده و آلودگیهای با قدمت باال نیاز به زمان ماندگاری چند دقیقه ای  DynaCleanبر روی خود داشته و تکرار اعمال و
ماندگاری باعث خروج آنها و پاکیزگی سطح خواهد گردید .
( رسیدن به نتیجه مطلوب روی سطوح آجری و حصول سطحی عاری از هر گونه آلودگی به دلیل انجام واکنش های شیمیایی صورت گرفته در قبل به
خوبی صورت نمی پذیرد ) .

در برخی موارد الزم است تا پس از هر بار اعمال  DynaCleanسطح را با آب شستشو داده و مجدداً آن را اعمال نموده تا به پاکیزگی مورد نظر
برسیم  .آلودگیهای نیمه سطحی نیاز به اعمال فشار پایین داشته و لذا در اکثر موارد اسپری های معمولی و یا دستگاههای با فشار پایین نیز پاسخگوی نیاز
می باشند  .اثرات چربیها و آالینده های سطحی نیز پس از تماس با  DynaCleanاز بین رفته و نیازی به اعمال با فشار نمی باشد .
 توجه  :در طول مدت اعمال و کار با  DynaCleanمی بایست محیط مورد نظر را خیس نگه داشته تا به حداکثر اثر پاك کنندگی برسیم .
مشخصات فنی:
شکل ظاهری

نقطه جوش

درصد فراریت حجمی

وزن مخصوص

حاللیت در آب
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توضيحات:
  Dynacleanغیر قابل اشتعال ،غیر سمی،سازگار با محیط زیست ،ضد  UVمی باشد. در زمان استف اده از ماده حتما از ماسك و دستکش استفاده کنید و در صورت تماس با بدن حتما محل را با آب تمیز شستشو دهید.طرز نگهداری :
ظرف محتوی محصول را تا قبل از استفاده در بسته و دور از حرارت و سرمای شدید نگهداری کنید  .حداکثر زمان استفاده در انبار یك سال می باشد .

