
NTSI קלינר 5000 לאבן
חומר לשימוש מקצועי להסרה של כתמי מיצי בטון, פירוק מינרלים, 

כתמי חלודה, שאריות רובה, ולכלוך קשה, על רצפות וקירות, 
לשימוש פנים וחוץ.

חלופה פשוטה ויעילה לפעולת הליטוש או התזת חול וזאת ללא 
אבק וללא שריטות. 

אידיאלי לניקוי אגרסיבי של קירות ורצפות תעשיתיות כהכנה 
לסילר ומסירה

מיועד עבור:
הסרה של כתמי בטון )צמנט(	  
הסרה של כתמי חלודה	  
ניקוי כללי עמוק לכתמים מינרלים	  
לשימוש פנים וחוץ	  

מתאים לשימוש על:
גרניט – צרוב / מלוטש	  
אבן גיר – מנוסרת / מוטבה	  
אבני חול / סיליקט	  
תשתיות מנראליות נוספות	  
על קירות ורצפות	  
 מאפשר הסרה של חומרים שונים מעל פני פורצן וקרמיקה 	  

)טעון בדיקה מקדימה(

יתרונות המוצר: 
קל, פשוט וישיר ליישום	  
מהיר פעולה	  
בעל כושר חדירה גבוה	  
מנטרל ריחות רעים	  
 שלא בדומה לחומרים אחרים אינו מצריך שימוש	  

בחומרים מנטרלים לאחר שימוש
ניתן לדילול במים	  

חברת NTSI משווקת בבלעדיות מגוון פתרונות לענפי התעשייה השונים בישראל. בין מוצרינו 
מערכות ציפוי ננו )Nano(, חומרים לחיזוק, שיקום והגנה על תשתיות אבן, שיש ובטון. חומרי ניקוי 

והסרה של כתמי בטון, גרפיטי, חלודה, ציפויים וחומרים שונים נוספים, מערכות אנטי סליפ, מערכות 
הגנה מפני גרפיטי ומוצרים נוספים. המוצרים מיושמים בהצלחה רבה על ידי חברות מובילות במשק 

הישראלי, בענף הבניה, על ידי רשויות מקומיות, גופים ציבוריים וממשלתיים.

 מיוצר בישראל.
 משווק על ידי חברת NTSI )אן.טי.אס.אי בע"מ(. 

 ת.ד 5042, א.ת קדימה, רחוב המתכת 6, 60920 
  Info@ntsi.co.il   09-8994024  ’טל

www.ntsi.co.il

חיפוי גרניט עם שאריות מיץ צמנט

יישום פשוט בהברשה

שטיפה במים לקבלת תוצאה מושלמת

לשימוש מקצועי



נשארת לחה ורטובה בחומר )יש להימנע מהתייבשות החומר על 
התשתית(.

לאחר•התרככות•שאריות•הבטון/חלודה/לכלוך•יש•לשטוף•	••
את•האזור•במים•רבים•ולהסיר•לחלוטין•את•שאריות•החומר•

מהתשתית.•שטיפה•בלחץ•מים•)ג'רניק(•תקל•מאוד•על•ההסרה•
של•כתמי•הבטון•שהתרככו.•

יש לחזור על הפעולה בהתאם לצורך.	  

דילול החומר
החומר ניתן לדילול במים. ניתן לעבוד עם החומר בצורתו המרוכזת 
כאשר נדרשת התמודדות עם כתמים קשים. ניתן לדלל את החומר 
ב- 1 מידה של חומר עד יחס של 4 מידות של מים. יחס הדילול הוא 

בהתאם לתוצאה הרצויה ומצב התשתית.

אחסון / חיי מדף 
12 חודשים מיום הייצור כאשר החומר מאוחסן במקום קריר ומוצל 

בטמפרטורה שבין 30°c +5°c+ באריזתו המקורית כאשר היא סגורה 
ואטומה במקום נעול ולא בצמוד לחומרים מאכלים. תאריך הייצור 

מוטבע ע"ג האריזה. יש לסגור היטב אריזות שנפתחו.

אזהרת בטיחות 
יש להימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע. יש

להרחיק מהישג ידם של ילדים. בעת היישום חובה לעבוד עם
כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי נשימה. 

בכל פגיעה יש לפנות מידית לעזרה רפואית. במגע עם העור יש 
לשטוף את האזור במים רבים, במגע עם העיניים יש לשטוף את 
העין במשך כ- 15 דקות עם מים. את גיליון הבטיחות של המוצר 

ניתן להשיג מחברת NTSI בטלפון או באתר אינטרנט. יש להצמד 
להנחיות אזהרת הבטיחות.

בסיס 
בסיס כימי תמיסה על בסיס חומצות וחומרים פעילי שטח. 

תצרוכת
100-160 מ"ל למ"ר. 6-10 מ"ר לליטר. התצרוכת עלולה להשתנות 

בהתאם לדרגת ספיגות התשתית וסוגה, שיטות היישום, תנאי 
הסביבה ועוד. לקבלת אומדן מדויק מומלץ לבצע איזור ניסיון טרם 

תחילת הביצוע.

תנאים ליישום
  	  +30°c 5°+  מקסימוםc טמ"פ התשתית והסביבה: מינימום

הגבלות ליישום 
בטרם תחילת הטיפול/היישום, יש לקרוא היטב, להבין ולעקוב 	  

בזהירות אחר כל האזהרות וההנחיות במלואן.
חובה לבצע בדיקה מקדימה במקום נסתר במטרה לקבוע 	  

את משך זמן הטיפול ולבחון את התוצאה המתקבלת מבחינת 
מראה. במידה ומתקבלת תוצאה רצויה ניתן להמשיך את 

הטיפול.
מומלץ לא ליישם על תשתית חמה ו/או תחת שמש ישירה על 	  

מנת למנוע אידוי מהיר מדי של החומר. 
יש להימנע ממגע של החומר עם אלמנטים מסביב )חלונות, 	  

אלומיניום וכדומה(. במידה והחומר בא במגע עם אלמנטים יש 
לנגב את החומר בהקדם האפשרי.

על תשתיות שיש וטרצו יש לבדוק את עמידות התשתית לחומר 	  
ולוודא שלא חל שינוי גוון.

אין להשתמש עם החומר בשילוב חומר מסוג אקונומיקה.	  

יישום
יש למרוח את החומר בנדיבות באמצעות רולר או מברשת על 	  

התשתית ולהבריש את האזור המטופל באמצעות מברשת עם 
שערות פלסטיק קשיחות.

יש להמתין מספר דקות, בפרק זמן זה החומר ירכך את שאריות 	  
הבטון/כתמי חלודה/לכלוך. משך זמן הטיפול נע בין דקה אחת 

לעשר דקות.
במהלך היישום יש לוודא כי התשתית נותרת לחה/רטובה. 	  

יש להוסיף חומר במידת הצורך על מנת להבטיח שהתשתית 

הנחיות יישום 

   Risk Phrases
   R34,R37

   R22, R38, R41

הערה: המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצר ניתנים בתום לב על סמך 
הידע והניסיון הקיימים בחברה לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. 

ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות 
כתובות כלשהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה 

מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כלשהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה 
העדכניים של חברת NTSI. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים 

של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.


