
10דור קלין 
נוזל לניקוי משטחי עבודה

         .משטחי עבודה וציוד, רב עוצמה לניקוי רצפות,   הינו נוזל ניקוי אלקלי מרוכז10דורקלין  תיאור מוצר
         .ריח אופייני לממיסים. הנוזל צלול בגוון אדום

         .הנוזל משווק כתרכיז ויש לדללו במים בהתאם להוראות
         1-5%פוספטים מעובים וסיליקטים , סבון, חומרים פעילי שטח אניונים,5-15%מכיל ממסים בריכוז 

.אינו משחרר אדים ומשאיר משטחים עם ריח נעים
שימושים אופייניים

        .משטחי עבודה וציוד,  מומלץ לניקוי שומנים ולכלוך מרצפות10דור קלין 
        1:1לניקוי משטחים עם לכלוך רב וקשה לדלל ביחס של 

        . לפי הצורך1:40 עד 1:5לניקוי כללי לדלל ביחס של 
        .לשפשף עם מטאטא ולשטוף במים, להמתין מספר דקות, יש לפזר החומר על המשטח

        .המוצר מתאים לשימוש במכונות שטיפה
.לניקוי חלקי ציוד מומלץ לטבול החלקים בנוזל למשך מספר שעות

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

הוראות אחסון
.בתוך מבנה או מתחת לסככה, אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל

.וכן על התוויות במצב קריא , שמור על האריזות סגורות היטב
.מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע 

.תנורי חימום או סיכוני אש, אין לאחסן בקרבה לאדים
.יש להרחיק מהישג ידם של ילדים

(FIFO)מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון 
אחרת מומלץ להשכיב את החביות, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף

.9- ו3במצב שהפקקים בשעה 

תכונות אופייניות

:יתרונות המוצר
בעל כושר ניקוי גבוה

חסכוני בשימוש
לנקות סוגים ורמות לכלוך שונים, בריכוזים שונים, מתאים

נעים ובטיחותי למשתמש

בטיחות
מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות, בהתבסס על המידע העדכני הקיים

.(SDS)מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר 
://https: או באתר האינטרנט בכתובת , גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות 

חיי מדף
 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר60

ערךמבחןיחידת מידהתכונה
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אריזות
. ליטר18 ליטר ופח 200חבית , המוצר זמין באריזת קובייה

הערות
דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך, עדכני ומדויק , למיטב ידיעתנו, המידע בעלון זה הוא

.ההדפסה

www.doralon.co.il/oil-catalogue
יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה, בתום השימוש  .
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