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חידוש ושימור עץ <

THE ONE DAY DECK

SIMPLE WASH TM

מנקה ומבהיר עץ

בחוץ,  הממוקמים  עץ  משטחי  כל  ומבהיר  מנקה   Simple WashTM

כולל משטחי פלסטיק ומשטחים מעובדים, חיפוי ויניל ומרזבים, 
טיח, בטון ופיברגלס. Simple WashTM מסיר לכלוך, טחב, כתמי מים 
וחלודה. הוא נשטף בקלות במים, ומתאים לשימוש עם כל סוג של 

ציפוי עץ מעובד ברמת הדילול המומלצת.        

כתמי  אבק,  ביעילות  המסיר  כמוצר  הוכח   Simple WashTM המוצר 
מים, כתמי חלודה וכל לכלוך מסוג אחר על גבי משטחים שונים. 
פוגעת  ואינה  לשימוש  וקלה  בטוחה  מים,  מבוססת  הנוסחה 
בצמחייה. את המשקעים הנותרים ניתן להסיר בקלות באמצעות 

שטיפה במים.

1.  מנקה עץ, מתכת, פלסטיק, בטון ועוד
2.  בטוח לשימוש עם עץ מעובד ועץ צבוע

3.  לא מכיל כל מלבין
4.  מחדש ומסיר הצטברויות גיריות מחומצנות על גבי המשטח

5.  מסיר לכלוך, טחב, כתמי מים וחלודה
6.  מנקה וצורב בטון כאשר אינו מדולל

7.  מתנקה במים

מאפיינים

יתרונות
1.  אינו פוגע בצמחייה )במידה ומרטיבים אותה מראש(

2.  אינו מכיל מלבין
3.  פועל במהירות

4.  נוסחה מתכלה מבוססת מים
5.  גלון אחד מספיק ליצירת תכולה של עד 10 גלונים

שימושים נפוצים
מוצר זה מתאים לעיבוד משטחים אנכיים ואופקיים.

יכול לשמש עבור:
1.  משטחי עץ )דק(
2.  משטחי פלסטיק

3.  חיפויי ומרזבי ויניל
4.  טיח
5.  בטון

6.  פיברגלס
7.  ריהוט גן

8.  כבישי גישה
9.  מדרגות בטון

10. משטחים מעובדים

הטכנולוגיה
חברת נפייר )Napier( עוסקת בפיתוח חלופות, ידידותיות לסביבה 
הרעילים  אף  ולעתים  הקשים  לכימיקלים  לעובד,  ובטוחות 
המשמשים את תעשיית הציפויים. נפייר מחזיקה בפטנטים רבים 

עבור המוצרים החדשניים אותם פיתחה.

תכונות

מראה

משקל סגולי

N/Dנקודת רתיחה

N/D

<1.0

0g/L

N/A

24 חודשים

עד 200 מ”ר

נקודת קפיאה

PH

  VOC תכולת

צמיגות

חיי מדף

כיסוי )תיאורטי(

נוזל ירקרק שקוף

1.048
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חידוש ושימור עץ <

THE ONE DAY DECK

SIMPLE WASH TM

מנקה ומבהיר עץ

איזור בדיקה
לפני השימוש בדוק תמיד את החומר באזור נסתר. 

בדיקה זו תאפשר לבדוק את יחס הדילול המתאים ואת התאמת 
המוצר למשטח.

1. דלל את ה-Simple WashTM במים בהתאם לצורך )ראה טבלה(.
2. רסס את ה-Simple WashTM באמצעות מתז גינה או רולר.

זיפים  3. שפשף את המשטח בעת הצורך. השתמש במברשת 
Simple WashTM חודר למשטח  סינתטיים להסרת לכלוך. המוצר 

ומפרק את הלכלוך לחלוטין.
4. עבור משטחים דהויים, כתמי חלודה ולכלוך כבד, השאר את 

החומר לפעול כ- 5-15 דקות לפני השטיפה במים.
 - הסיבים  בכיוון  משטח  כל  או  העץ  את  במים  לשטוף  יש   .5

PSI 500-1200 באמצעות צינור גינה או שוטף בלחץ של

הוראות שימוש

הכנות
צמחייה  מראש  הרטב  לחים.  או  רטובים  במשטחים  השתמש 
סמוכה. הגן או כסה דלתות, חלונות, וחפצים העשויים אלומיניום 

או כל מתכת אחרת העלולים להתכהות.

כיסוי
בין 5 עד ל-50 מ”ר לליטר בהתאם לדילול.

עזרה ראשונה
המוצר מיכל חומצה זרחתית. במקרה של מגע בעור או בעיניים יש 
לשטוף מיידית במים קרים במשך 30 דקות. במקרה של בליעה יש 

לשתות הרבה חלב או מים ולפנות לרופא.

סילוק אשפה
לתקנות  בהתאם  המוצר  שאריות  את  לאשפה  להשליך  יש 

הסביבתיות הרלוונטיות. 

אמצעי זהירות
השתמש בכפפות גומי ומגני עיניים.

הימנע מבליעה וממגע בעור או בעיניים. לבש ציוד מגן אישי. 
בעת הריסוס השתמש במסכה. אין לחשוף למתכת גלויה.

המלצות לקבלן
המוצר Simple WashTM הוא חומר ניקוי והבהרה רב עוצמה המיועד 
למשטחי עץ, הממוקמים בחוץ ולמשטחי בטון, פיברגלס ופלסטיק. 
Simple WashTM מתאים לכתמים קשים כגון כתמי טנין בצבע, כתמי 

עובש, חלודה ומשקעי ממטרות. 
השתמש במתז עמיד לקורוזיה ושטוף באמצעות שוטף בלחץ רב 

עוצמה. שטיפה במים חמימים מגבירה את היעילות. 
כתמי   .WoodwashTM באמצעות  לחדש  רצוי  במיוחד  מאפיר  עץ 

.Stripex-L ,Stripex קילוף או צבע דורשים שימוש במוצרים

כיסוי - 3.8 ליטר )1 גלון אמריקאי(יחסמטרהדילול

חזק

בינוני

חלש  

צריבת בטון או הסרת כתמי חלודה קשים

הכנת עץ לצביעה וחידוש. ציפוי מחדש של 
מתכת צבועה, הכנת מתכת לצביעה וחידוש.

ניקוי עץ מלוכלך, סימני מים, חיפוי ויניל, 
טיח ובטון צבוע, הבהרת עץ.

מנה אחת של מים לכל מנה 
Simple WashTM אחת של

שלוש מנות של מים לכל מנה 
Simple WashTM אחת של

שש מנות של מים לכל מנה 
Simple WashTM אחת של

בין 20 ל-50 מ”ר

בין -50 ל-150 מ”ר

בין 150 ל-200 מ”ר
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