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بيتونال

مذيب للخر�صانة املت�صلدة وال�صداأ عاىل الكفاءة للمعدات.
املميزات :

- يوؤدى اإىل اإذابة اخلر�صانة املت�صلدة وال�صداأ ويكون اأكرث فاعلية بطريقة الغمر.
- يذيب اخلر�صانة املت�صلدة تلقائيًا بدون احلاجة اإىل طرق التنظيف التقليدية  )تك�صري الكتل بوا�صطة 

املطرقة( وبذلك ل تتعر�ض الآليات للتلف.
- يذيب ال�صداأ بكفاءة عالية بدون التاأثري على طبقات دهان الآليات اجليدة كذلك يعمل على اإزالة 

الدهانات الغري �صليمة واملتاأثرة بالعوامل اجلوية وال�صداأ.
- يكون فيلمًا على اأ�صطح الآليات النظيفة تعطى حماية موؤقتة �صد ال�صداأ عند تخزين الآليات فى اماكن جافة.

- اقت�صادى فى التكاليف ويوفر العمال بدرجة كبرية مبقارنته بطرق التنظيف التقليدية.

منتجات املذيبات واملخففات واملنظفات واملزيالت

طريقة ال�صتعمال :
ال�صطح  : ١٠ ح�صب حالة  اإىل ١   ١ : النظيف بن�صبة من ١  باملاء  الرتكيز  العاىل  البيتونال  - يخفف حملول 

ودرجة متا�صك ال�صداأ.
اأربعة  اإىل  دقيقة   3٠ مرور  بعد  املحلول  من  الآليات  ترفع  ثم  املخفف  البيتونال  حملول  فى  الآليات  تغمر   -

�صاعات ح�صب احلالة لت�صبح تامة النظافة من اخلر�صانة العالقة وال�صداأ.
- فى حالة الآليات التى ي�صعب غمرها ميكن ا�صتعمال طريقة الر�ض اأو الفر�صاة مرة اأو اأكرث حتى متام النظافة.

احتياطات الأمان :
- ي�صتخدم فقط فى الأماكن جيدة التهوية.

- جتنب مالم�صة املادة للجلد اأو العني.
- فى حالة مالم�صة العني تغ�صل بكمية وفرية من املياه وي�صت�صار الطبيب.

- فى حالة مالم�صة اجللد تغ�صل فورًا بكمية وفرية من املياه.
- ارتداء املالب�ض الواقية والقفازات والنظارات الواقية.

- فى حالة ابتالع املادة ي�صت�صار الطبيب فورًا مع توافر الن�رشة الفنية للمادة.
- يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

التخزين :  ملدة عامان فى ظروف تخزين منا�صبة .
العبوات :  ١ كجم ، ٥ كجم ، ٢٠ كجم.

اخلــوا�ض الفنيــة : )عند ٢٥˚م(
 ٪٦3 ن�صبة املواد ال�صلبة )بالوزن( : 

١.٤٧ ± ٠.٠٥ الكثافة )كجم/لرت( :   


