INSUCLEAN
مركب حمضي لتنظيف الصدأ والشحوم ومزيل للمونة والخرسانة
انسو كلين مادة سائلة تحتوي على خليط من األحماض إلزالة الصدأ من الحديد والمواد الشائبة والزيوت والشحوم من
على األسطح كما تعمل على إزالة الخرسانة والمونة عن طريق التفاعل الكيميائي مع بقايا األسمنت.

الوصف

التخزين والصالحية
الشكل الظاهري
اللون
الكثافة ( كجم /لتر )

البيانات الفنية



طريقة االستخدام

المميزات

مجاالت التطبيق

تعليمات السالمة



يُفضل أن يبلل السطح بالماء عند إستخدام انسو كلين لزيادة فاعلية التفاعل الكيميائي بين األسطح المختلفة ( الخرسانية /
الحديدية  /السيراميك) وانسو كلين.
ً
سمك المادة المراد إزالتها.
على
ا
إعتماد
األكثر
على
1:1
بنسبة
بالمياه
بالتخفيف
أو
ت ُستخدم انسو كلين .بدون تخفيف
ُ
يتم التطبيق بالفرشاة أو الرش.
يجب اإلنتظار بعد الدهان (التطبيق) من  3:1دقائق لضمان تمام التفاعل.
يتم إزالة المواد العالقة بإستخدام آلة حادة.
يالحظ تكون فقاعات على سطح المونة أو الخرسانة الالصقة عند حدوث التفاعل التام بين انسوكلين واألسمنت.
يتم تنظيف المناطق المعرضة للمعالجة بواسطة انسوكلين بعد الجفاف بواسطة المياه لضمان إزالة البقايا منه.
يجب تنظيف األدوات والمعدات بالمياة جيدا بعد استخدامها مباشرة.






سهولة التطبيق واإلستخدام.
عدم الحاجة إلى معدات خاصة.
سهولة تنظيف السطح بالماء بعد اإلستعمال.
إقتصادي.








 تنظيف السيراميك و بالط الحوائط و األرضيات من بقايا المونة األسمنتية.
 تنظيف الفورم و الشدات المعدنية و إزالة بقايا الخرسانة العالقة من عربات الخرسانة الجاهزة.
 إزالة الصدأ الموجود على الحديد و األسطح المعدنية.








التعبئة

سائل
شفاف
...0±1

ت ُحفظ المادة في عبوات محكمة الغلق وأماكن جيدة
التهوية بعيدا ً عن أشعة الشمس المباشرة ودرجات
الحرارة العالية.
الصالحية  10شهر من تاريخ اإلنتاج في ظروف
التخزين المناسبة.

أنسوكلين ال ت ُشكل خطورة في نقلها.
المادة غير سامة وغير قابلة لإلشتعال.
عند سقوط المادة على الجلد يجب غسله جيدا ُ بالمياه والصابون.
عند مالمسة المادة أو سقوطها على العين يجب غسلها بالمياه جيدا ً ثم إستشارة الطبيب المختص.
إتباع قوانين البيئة وعدم إلقاء مخلفات المادة في التربة أو مجاري المياه.

 جراكن  0. , 3كجم .

لمزيد من المعلومات يرجي الرجوع للدعم الفنى بالشركة
شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها  -انسومات  :ك  11ط ريق وجه قبلي السريع – طموه  -جيزة
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