كـــليـــــن

Clean

معقـــم ومنــظـف

Disinfectant & Cleaner
Suitable to use on most of the non-porous & wettable hard
surface including floors bathrooms & kitchens ….. etc. It can
use manual with high pressure and floor scrubber machines.
Non corrosive and non hazardous .

يصلح لألستخدام على جميع األسطح الصلبة غير النفاذة والقابلة
.  الخ... للغسل بما في ذلك األرضيات والحمامات والمطابخ
يمكن استخدام ُه يدويا ً وبأجھزة التنظيف كما ان ُه غير مخدش
. وغير خطير

Fields & Application

مواقع األستخدام

Sanitary areas
Food areas
Kindergartens & schools
Offices
Washroom areas

المناطق الصحية
مناطق التغذية
رياض األطفال والمدارس
المكاتب
مناطق الحمامات

Usage Application

طريقـــة األستـــــخدام

Daily use or final rinse: Dilute 1 cupfuls to 10 liters water ( 1
bucket of water ).

 يخفف بإضافة سعة غطاء واحد من العبوة الى: التعقيم والتنظيف اليومي
. (  لترات من الماء ) ما يعادل سطل واحد من الماء10
 يخفف بإضافة سعة غطاء واحد من العبوة: التعقيم والتنظيف الموسمي
Periodic maintenance: Dilute 1 cupful to 5 liters water (half
. (  لترات من الماء ) مايعادل نصف سطل من الماء5 الى
bucket of water ) .
 توضع كمية مركزة من المادة على: تنظيف وتعقيم البقع المستعصية
. قطعة قماش او أسفنج وتمسح األسطح لتنظيفھا
Heavy duty application : Apply undiluted with cloth or sponge &
wipe surface

الصفات العامة

Typical Properties :

 سائل: المظھر العام
 وردي، اخضر فاتح
: اللون
نقي
: النقاوة
1 ± 7.5 : pH قيمة ال
0.01 ± 1.00 : الوزن النوعي
ورد الياسمين وزھور الربيع
: الرائحة

Appearance : Liquid
Colour :
Light Green, Pink
Clarity :
Clear
pH value :
7.5 ± 1
Sp Gravity : 1.00 ± 0.01
Odour :
Jasmine flowers & Spring flowers
للحصول على أفضل النتائج يتوجب عدم خلطه مع أي منتجات أخرى
For best result don’t mix it with any other products
Volume : 3 Le

 لتر3: سعة العبوة
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