
FOB XTREME  

عة  غيرعة ولم  الم المساحات  لحمايةمادة   تحتوي على مذيب، البقعو  الماء منالملم 

 
 مجاالت اإلستعمال

المساحاتتحتوي على  مادة   لحماية  ولم  الم  مذيب  عة من غيرعة  و  الملم  تستعمل على  البقعالماء  الزيتية(.   )ال سيما 
. عة من مزيج خشب وبالستيكمصن  اللواح  األو  ،مصن ع ال  وأ  يعيالطب  الحجر،  ، البالط اإلسمنتيخرسانة ، ال التيراكوتا

 ألفقية والعمودية. تستخدم في الخارج والداخل. ات اح مسا لل ة مناسبال تشكل غشاء. آمنة لمساحات تحضير الطعام. 
 

 طريقة اإلستعمال
 .تماما  وتترك لتنشفجيدا ف المساحة تنظ   ▪
كامل    FOB XTREME  تمد  :(يةالخارجلداخلية وا)عة  مالال  غيرللمساحات   ▪ تخفيف على  على    المساحةمن دون 

متساو   واحد  منبواسطة  ،  وجه  التأكد  مع  مسطحة،  كبيرة  فائض أي  يزال    .جيدا  الفواصل    روبة  تشريب  فرشاة 
 .دقيقة( 15-10بواسطة قطعة قماش، قبل أن تنشف )أي بعد حوالي المادة 

  مساحة المن دون تخفيف على كامل   FOB XTREME دمت  :(يةرجخا اللداخلية وا)أو المصقولة  عة  مال الللمساحات   ▪
 قبل أن تنشف   .جيدا  الفواصل    روبة  تشريبفرشاة كبيرة مسطحة، مع التأكد من  بواسطة  ،  و  واحد متسا   على وجه

)يمكن بل القماش بالقليل  فائض  ال  ةزالإل  بواسطة قطعة قماش  تفرك المساحة  ،دقيقة(  15-10)أي بعد حوالي    المادة
تنشيف   عمليةلتسريع  .  بقطعة قماش نظيفة، ثم تنش ف  (زالة أية ترسباتللمساعدة على إ  ،لزم األمر  نإ  مادةن الم

 .تنظيف األرضيات ل ةماكينيمكن إستعمال ، فائض المادةالمساحة من 
اإلمالمساحات  العلى   ▪ األمر  ،تصاص عالية  لزم  كثمساحات  )   إن  مرور  لحركة  مساحات  خاضعة  ،  خارجية يفة، 

 .بين الوجه واآلخر اتساع 8مع إنتظار فترة ، FOB XTREMEمن  ثانكن مد وجه يم ،( رطبةمناطق 
مادة  يمكن إستكمال معالجة المساحة بمد  ،  أو مصن ع(  طبيعيحجر  ،  إسمنتيبالط  )  ةالماص  الداخلية  لى المساحات  ع ▪

 .كالسيكمثل   سائلة شمعية
 مفعولويبدا  ،عملية المدمن  ساعات 8 بعدمرور الة لحركة جاهز FOB XTREME بتصبح المساحة المعالجة  ▪

 . ساعة 24مقاومة البقع بعد 
   

  الحظاتم
ال  ا تأثيره  لتقييمة  على مساحة صغير   FOB XTREMEبتجربة  ينصح دائما   - القيام  مساحةعلى لون ومظهر  ، قبل 

   بطالء كامل المساحة.
 .للتنظيف الروتينيمخفف  كلينرينصح بإستعمال  -
عة. على مساحة  FOB XTREME عماليجب عدم إست -  مشم 
ا ف خالل الساعات األ  يجب اإلمتناع عن القيام بعملية الطالء -  ي فصل الصيف.كثر حر 
 . ا  اذا كان المطرمتوقعفي الخارج عن القيام بعملية الطالء يجب اإلمتناع  -
 
 .(المساحةحسب مسامية اإلستهالك يختلف ) / وجه ليتر /  2م 03 حتى :إلستهالكا

 
 .حرارة معتدلةو في مكان جاف تسنوا 5: تخزينال
 

 تنبيهات 
اة جيدا   ت مطاطية. يجب إستخدام الدة ووضع قفازايستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالما  مادة في مناطق مهو 

 نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها. بعيدا عن اي لهب 
 املة.ت التقنية الكلمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلوما 

 إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.

 


