
کاتالوگ اطالعات محصوالت مکس نیت

ویژه نمایندگان، عاملین فروش و بازاریابان

1400پاییز –ویرایش دوم 



فهرست مطالبکاتالوگ اطالعات محصوالت مکس نیت

معرفی ما 

هاگواهینامه 

لکه بر و تمیز کننده فرش و مبل 

تمیز کننده و چربی زدای استیل و گاز

براق کننده و ضد غبار چوب و چرم

تمیز کننده و رسوب بر سنگ و سرامیک

تمیز کننده و رسوب بر سینک و شیرآالت

تماس با ما 

3
4

5
7

9
11

13
15







لکه بر و تمیز کننده فرش و مبل 
عدد24: میلی لیتر     تعداد در کارتن250: حجم

پت سفید درب آرام ریز: بسته بندی

رالمبیافرشلکهمحلابتدا:لکهکردنبرطرفبرای
وبریزیدآنرویبرراژلسپسکنید،مرطوبآببا

فاقدمرطوبدستمالیککمکبهثانیه10ازبعد
کفتابکشیدآنرویبرمسواکیاواسفنجرنگدهی،

پاکمحلازراکفسپس.شودپاکلکهوشدهایجاد
خوبیبهراسطحخیسدستمالیککمکبهوکنید
.نماندباقیکفیالکهازاثریتاکنیدتمیز
ازسیسی50حدود:مبلیافرشکلکردنتمیزبرای
تادبزنیهمشدتباوریختهآبلیتریکدررابرلکه
وشفرشامپویمانندمحلولازسپس.شودحاصلکف

.نیدکاستفادهمبلیافرشکلکردنتمیزبرایمبل،

طریقه مصرف

ارد و قادر شامپو فرش و مبل فقط خاصیت تمیز کنندگی فرش و مبل را د: تفاوت با شامپو فرش و مبل
یت قادر نیست لکه های ایجاد شده جدید و قدیمی را از بین ببرد در حالیکه لکه بر فرش و مبل مکس ن

. است لکه های قدیمی و جدید را به خوبی پاک کند

ل حاوی لکه بر های موجود در بازار به دو دسته تقسیم می شوند، دسته او: تفاوت با لکه بر های موجود
نند و گاهی که به بافت  فرش و مبل آسیب می زهستند ... و استات تینر، اتیل حالل های شیمیایی نظیر 

ستشویی و دسته دوم لکه بر هایی هستند که از ترکیبات مایع د. منجر به تغییر رنگ فرش و مبل شوند
لکرد ظرفشویی برای برطرف کردن لکه استفاده می کنند که در نتیجه بر روی بسیاری از لکه ها، عم

هرگونه در حالیکه که لکه بر مکس نیت با فرمول منحصر به فرد خود قادر است. رضایت بخشی ندارند
بی را از روی بافت فرش و مبل، بدون اینکه آسی... لکه فاقد جرمی از قبیل چای، قهوه، چربی، جوهر و 

سال تولید، تست و فروش این محصول و رضایت مشتریان7به آنها وارد کند پاک کند، نتایج حاصل از 
.  این حس را در ما ایجاد می کند که بهترین لکه بر فرش و مبل را در ایران تولید می کنیم

تفاوت با سایر محصوالت

تا 10بایست در دمای بین فرش و مبل مکس نیت می ژل لکه بر 
در . درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم نگه داری شود40

ل در مانند فضای داخل اتومبی)صورتی که ژل یخ بزند و یا داغ شود 
. کارایی محصول به شدت کاهش می یابد( تابستان

شرایط نگهداری



ادامه -لکه بر و تمیز کننده فرش و مبل 
نکات و توضیحات ایمنی

تپوسیاومبلوفرشبافتبهواستقویبازیواسیدییاخورندگیخاصیتیفاقدمحصول
.رساندنمیآسیبدست

ستمالدباوکنیدخیسآببارافرشگوشهابتدااستبهتراست،دستباففرشکهصورتیدر
.دکنیاستفادهبرلکهژلازسپس.شویدمطمئنفرشندادنرنگازتابکشیدآنرویبر

مینهبههستند،حساسشدنخیسبهنسبتآنها،زیراسفنجیاومبلمانهایپارچهازبعضی
صورتیردکنید،تستآبباکردنخیسباراآنبرلکهازاستفادهازقبلشود،میپیشنهادعلت

لکهازادهاستفلکه،ایجادصورتدر.کنیداستفادهبرلکهازنشدایجادلکهشدن،خشکازبعدکه
.شودنمیپیشنهادبر

سبمنالباسیاچرمبرایوشدهفرمولهایپارچهمبلوفرشالیافبرایمبل،وفرشبرلکه
ضمینیتهیچگسترنانوشرکتاماکندپاکیاکندکمرنگراهالکهازبرخیاستممکن.نیست

آنازاستفادهودهدنمیآنهاندیدنآسیبنیزوچرمولباسرویهایلکهکردنبرطرفبرای
.شودنمیتوصیهچرمیسطوحوالبسهبرای

نشوندبرطرفبرلکهکمکبهاستممکنباالغلظتدلیلبههاخودکاربرخیجوهرخطازناشیلکه
.دهدنمیتضمینخودکارهایلکهکردنبرطرفبرایشرکتلذاشوند،کمرنگفقطو

طرفبرامکانواستشدهفرمولهوطراحیجرمفاقدهایلکهبراینیتمکسمبلوفرشبرلکه
.نداردوجودبرلکهاینتوسطآدامسیاوقیرناخن،الکنظیرهاییلکهکردن

ورشید در زیر نور خمانند قرار گرفتن )در صورتی که محلول در معرض نور به مدت طوالنی قرار بگیرد 
. ین می رودرنگ آن بر اثر واکنش های فتوکاتالیستی و خودتمیز شوندگی از ب( ویترین فروشگاه هادر 

.تدر صورتی که ژل رنگ خود را از دست بدهد اما همچنان غلیظ و یکنواخت باشد، قابل استفاده اس

ایین در صورتی که محلول دو فاز شود نشان دهنده تخریب فرمول است و کیفیت محصول به شدت پ
. لذا بهتر است محلول های دو فاز شده فروخته نشوند. می آید

ا نگهداری جای تاریک نظیر داخل کابینت یا کشوهدر و بعد از استفاده را قبل پیشنهاد می شود محلول 
و از قرار دادن آن در داخل فضاهای باز مانند تراس که ممکن اس خیلی سرد یا گرم شوند کنید

.  خودداری کنید

عالئم خراب شدن محصول



گاز مکسزدای استیل و تمیز کننده و چربی اسپری 
ی محلولی به رنگ شفاف مایل به زرد با گرانرونیت، 

بی از نسبت پایین است که برای تمیز کردن لکه های چر
حی روی سطوح استیل و گاز و تمیز کردن این سطوح طرا

ی و این محصول به دو شکل اسپر. و فرموله شده است
آرام ریز در بازار عرضه شده که نوع آرام ریز برای 

اده برای استف. راحتی استفاده مقداری غلیظ تر است
ا کافیست محلول را بر روی سطح گاز اسپری کرده و ی
وی بریزید و به کمک یک دستمال یا اسفنج، آن را بر ر
.  دسطح پخش کنید تا آلودگی ها به خوبی برطرف شو

ی سپس به کمک یک دستمال مرطوب سطح را مواد باق
.  مانده به خوبی پاک کنید

طریقه مصرف

ت و ارزان قیمتمیز کننده های استیل و گاز موجود در بازار اغلب به کمک سود سوز آور که ماده ای 
به ی زیاد، قلیایخاصیت بودن قابلیت چربی زدایی باال می باشد تولید شده اند که به دلیل دارا با 

د همچنین تنفس در محیطی که محلول سو. گردندمرور منجر به ایجاد خورندگی بر روی سطح می 
است و پوست دست را در صورت تماس سوزآور در آن اسپری شده باشد برای ریه ها زیان آور 

قلیایی ت اسپری چربی زدای استیل و گاز مکس نیت با فرموالسیون ویژه فاقد خاصی. خشک می کند
دست استیل و یا پوستو یا اسیدی است و بر پایه سود سوزآور نمی باشد، در نتیجه به سطوح 

رری به آسیبی نمی رساند عالوه بر این فاقد بو و بخارات حساسیت زا است و برای مصرف کننده ض
همچنین قدرت چربی زدایی باالتری دارد و لکه های چربی خشک شده روی گاز را به . همراه ندارد

. خوبی پاک می کند

تفاوت با سایر محصوالت

بین اسپری چربی زدای استیل و گاز مکس نیت می بایست در دمای
ر د. درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم نگه داری شود40تا 10

در مانند فضای داخل اتومبیل)صورتی که  یخ بزند و یا داغ شود 
. کارایی محصول کاهش می یابد( تابستان

شرایط نگهداری

تمیز کننده و چربی زدای استیل و گاز 
عدد24: میلی لیتر     تعداد در کارتن250: حجم

پت سفید با درب اسپری و  درب آرام ریز: بسته بندی



ادامه -تمیزکننده و چربی زدای استیل و گاز 
نکات و توضیحات ایمنی

ت در محصول فاقد خاصیتی خورندگی یا اسیدی و بازی قوی است و به سطوح استیل و یا پوست دس
رساند، همچنین فاقد بخارات و گازهای حساسیت زا و زیان آور است اما کوتاه مدت آسیب نمی 

تمال حتما به کمک یک دستمیز کردن استیل و گاز با هر نوع پاک کننده ای، ضروری است که بعد از 
.کنیداز مواد باقی مانده پاک مرطوب سطح را 

دارد این محصول برای گاز های استیل و فلزی طراحی شده است و با اینکه قدرت چربی زدایی باالیی
. اما در صورت استفاده از آن بر روی گازهای شیشه ای، رضایت چندانی را به دنبال نخواهد داشت

های کن و یا پاک کننده های حاوی حاللشیشه ای بهتر است از شیشه پاک تمیز کردن گازهای برای 
.  استفاده شودفرار نظیر الکل 

تیل و یا کردن آثار لک شدگی نظیر سوختگی اسهیچ محصول پاک کننده و شوینده ای قادر به برطرف 
.  کنیدلذا برای این موارد چربی زدای استیل و گاز مکس نیت را توصیه ن. باشدنمی استیل خوردگی 

غ تاکنون عالئم خاصی که نشان از خراب شدن محلول باشد مشاهده نشده است اما یخ زدگی و دا
.شدن زیاد، کارایی ترکیب را کاهش می دهد

محیط محلول در دماهای خیلی پایین ممکن است  کمی غلیظ شود که در صورت بازگشت به دمای عادی
ه مجدد به حالت عادی بازخواهد گشت و این افزایش غلظت نشان( درجه سانتیگراد35تا 10مابین )

.  خراب شدن محصول نمی باشد
الت در صورتی که محلول کدر شود و یا حالت دو فاز شدن پیدا کند که با هم زدن برطرف نشود، در ح

خراب شدن محلول است هرچند تا کنون برای این محصول در طی دوران انقضا نشان دهنده کلی 
.مشاهده نشده است

رور در صورتی که بوی تندی از محلول استشمام شود حاکی از خراب شدن محلول نیس، بلکه به م
تار ماده محلول که برای ایجاد رایحه معطر در ساخزمان و بر اثر تغییرات دمایی، اسانس خوشبو کننده 

مواد شیمیایی قابل استشمام بوی واقعی خاصیت خود را از دست می دهد و به آن اضافه شده، 
ل بوی مواد شیمیایی کمی به بوی سفیدکننده نزدیک است اما تاکید می گردد در داخ. میشود

.ستفرموالسیون این ترکیب از سفید کننده و هیچ نوع ترکیب کلردار دیگری استفاده نشده ا
.  ری کنیدپیشنهاد می شود محلول را در جای تاریک با دمای متعادل نظیر داخل کابینت یا کشوها نگهدا

عالئم خراب شدن محصول



س اسپری براق کننده، محافظ و ضد غبار چوب و چرم مک
طوح نیت، محلولی رقیق و شیری رنگ است که بر روی س

تمیز، مختلف چوبی و چرمی اسپری شده و سطوح را 
با همچنین. کندو ضد عفونی می گرد و غبار براق، ضد 

غییر ایجاد الیه مقاوم در برابر تابش های فرابنفش، از ت
پریدگی چوب و چرم بر اثر تابش های رنگ و رنگ 

اقد این محصول ف. می کندخورشید جلوگیری فرابنفش 
اق خاصیت چرب کنندگی است اما سطوح را به خوبی بر

طح را بر روی سمحلول . می کند و ماندگاری طوالنی دارد
چوب و چرم اسپری کنید و به کمک یک دستمال یا 

که در صورتی. اسفنج، آن را بر روی سطح پخش نمایید
ح را سطح کثیف یا پر از خاک باشد، بهتر است اول سط
ی براق به کمک یک دستمال تمیز کنید و سپس از اسپر

.  کننده چوب و چرم استفاده نمایید

طریقه مصرف

را براق ح اسپری تمیز کننده، براق کننده و محافظ چوب و چرم مکس نیت با فرموالسیون ویژه خود سط
از روغن بازار به دلیل استفادهمی کند اما آن را چرب نمی کند، در حالیکه سایر محصوالت مشابه در 

.می کنندبه شدت چرب را های بازیافتی و یا روغن پارافین صنعتی با وجود براقیت، سطح 
ک و ضد گرد سطح را آنتی استاتیفرموالسیون محصول، به دلیل استفاده از نانوذرات باردار مثبت در 

یستند، به نگرد و غبار عالوه بر اینکه ضد درحالیکه محصوالت مشابه موجود در بازار، . و غبار می نماید
.  دلیل چرب کردن سطوح، جاذب گرد و غبار هستند

دن به دلیل استفاده از نانوذرات مقاوم در برابر تابش های فرانبفش، از رنگ پریدگی و خشک ش
والت مصنوعات چوبی و چرمی بر اثر تابش خورشید، جلوگیری به عمل می آورد که این ویژگی در محص

یل همچنین، اسپری براق کننده، محافظ و ضد غبار چوب و چرم مکس نیت به دل. مشابه وجود ندارد
والت دارا بودن نانوذرات آنتی باکتریال، سطوح را ضدعفونی می نماید که این ویژگی در سایر محص

. مشابه براق کننده سطوح وجود ندارد

تفاوت با سایر محصوالت

نیت می براق کننده، محافظ و ضد غبار چوب و چرم مکس اسپری 
درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم40تا 10بایست در دمای بین 

ای مانند فض)در صورتی که  یخ بزند و یا داغ شود . نگه داری شود
. کارایی محصول کاهش می یابد( داخل اتومبیل در تابستان

شرایط نگهداری

براق کننده و ضد غبار چوب و چرم
عدد24: میلی لیتر     تعداد در کارتن250: حجم

اسپریپت سفید با درب : بسته بندی



ادامه -تمیزکننده و چربی زدای استیل و گاز 
نکات و توضیحات ایمنی

ت محصول فاقد خاصیتی خورندگی یا اسیدی و بازی است و به سطوح چوب و چرم و یا پوست دس
.  آسیب نمی رساند

فونی تمیز کننده آلودگی های سطحی، براق کننده، محافظ، ضدعاین محصول لکه بر نیست و فقط 
یه لذا برای برطرف کردن لکه های ایجاد شده بر روی چوب و چرم توص. ضد گرد و غبار استکننده و 

.  نمی شود
فش شده است و عملکرد آن بر روی کیف و کفرموله این محصول برای میز و مبلمان چوبی و چرمی 

.  چرمی چندان رضایت بخش نیست
ت این محصول خاصیت ضدعفونی کنندگی سطوح را دارا می باشد اما برای ضدعفونی کردن دس

.  مناسب نمی باشد

مجددا دو دقیقه 5در صورتی که محصول دو فاز شود، به طوری که با هم زدن بعد از گذشت کمتر از 
.  شودفاز شود، نشان دهنده خراب شدن محصول است و فروش محصول با این شرایط پیشنهاد نمی

ب در صورت داغ شدن بیش از حد، محلول به طور غیر قابل برگشت دوفاز می شود که نشانه خرا
.  شدن محصول می باشد

کنیداری پیشنهاد می شود محلول را در جای تاریک با دمای متعادل نظیر داخل کابینت یا کشوها نگهد
.  و از نگهداری آن در فضاهای باز نظیر تراس خودداری کنید

عالئم خراب شدن محصول



ت، تمیز کننده و رسوب بر سنگ و سرامیک مکس نی
نگ و تمیز کننده قوی و بدون بوی کاشی و سرامیک و س

کف می باشد که قادر است به خوبی جرم های باقی 
.  اشداین محصول کامال بدون بو می ب. مانده را پاک کند

ودگی برای استفاده از این محصول متناسب با میزان آل
.  برابر آب رقیق کنید4تا 1سطح می توانید آن را با 

ته پس از رقیق سازی با آب محلول را بر روی سطوح ریخ
، و به کمک جارو یا فرچه سطح را به خوبی تمیز کنید
مال سپس سطح را با آب بشویید و یا به کمک یک دست

اده از استف. خیس سطح را از محلول به خوبی پاک نمایید
.  شودمحلول غلیظ برای تمیز کردن سطوح پیشنهاد نمی

طریقه مصرف

کننده تمیز کننده و رسوب بر سنگ و سرامیک مکس نیت فاقد هرگونه ترکیب کلردار یا سفید
نگ و است و در نتیجه هیچگونه بو و بخارات حساسیت زا ندارد در حالیکه سایر تمیزکننده های س

.  سرامیک به دلیل متصاعد کردن بو و بخارات حساسیت زا برای سالمتی مضر هستند
ها را این محلول قدرت پاک کنندگی بسیار باالیی دارد و به خوبی می تواند درز سنگ و سرامیک

ه پاک کرده و جرم های قدیمی و جدید را بزداید در حالیکه این توانایی در سایر محصوالت مشاب
. وجود ندارد

بسیار رسوب بر مکس نیت در مقایسه با تمیزکننده های اسیدی نظیر جوهر نمک خاصیت خورندگی
یدن الیه کمتری دارد و به سطح آسیبی نمی رساند در حالیکه استفاده از جوهر نمک منجر به آسیب د

.  های سطحی سنگ و سرامیک می گردد
بسته به میزان )برابر آب 4تا 1تمیز کننده و رسوب بر سنگ و سرامیک میکس نیت می تواند با 

. رقیق شود درحالیکه این امکان در سایر محصوالت مشابه وجود ندارد( آلودگی سطح

تفاوت با سایر محصوالت

ت در بایستمیز کننده و رسوب بر سنگ و سرامیک مکس نیت می 
ی درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم نگه دار40تا 10دمای بین 

مانند فضای داخل )در صورتی که  یخ بزند و یا داغ شود . شود
. کارایی محصول کاهش می یابد( اتومبیل در تابستان

شرایط نگهداری

تمیز کننده و رسوب بر سنگ و سرامیک
عدد20: میلی لیتر         تعداد در کارتن750: حجم

رام ریزبطری پلی اتیلن سفید با درب آ: بسته بندی



ادامه -تمیزکننده و رسوب بر سنگ و سرامیک 
نکات و توضیحات ایمنی

بیه این محصول برای تمیز کردن و رسوب زدایی سنگ و کاشی و سرامیک و سرویس بهداشتی تع
...  و شده است و استفاده از آن برای سایر سطوح از قبیل سینگ ظرفشویی، چوب، صفحه کابینت

.  توصیه نمی شود
س از آثار اکیدا توصیه می شود بعد از پایان شستشو با محصول، سطح را با آب و یا دستمال و طی خی

.  باقی مانده شوینده پاک نمایید
یظ محصول غلیظ قدرت پاک کنندگی و رسوب زدایی باالیی دارد، لذا استفاده از آن به صورت غل

.  توصیه نمی شود و بهتر است مطابق دستورالعمل پشت محصول با مقداری آب رقیق شود
ت این محصول هیچگونه بو و بخارات حساسیت زا ندارد اما ممکن است منجر به خشک شدن پوس

.  دست شود، لذا بهتر است هنگام کار با هرنوع شوینده ای از دستکش استفاده نمایید
.  از ترکیب کردن محصول با وایتکس و یا جوهر نمک بپرهیزید

غ تاکنون عالئم خاصی که نشان از خراب شدن محلول باشد مشاهده نشده است اما یخ زدگی و دا
. شدن زیاد، کارایی ترکیب را کاهش می دهد

الت در صورتی که محلول کدر شود و یا حالت دو فاز شدن پیدا کند که با هم زدن برطرف نشود، در ح
کلی نشاندهنده خراب شدن محلول است هرچند تا کنون برای این محصول در طی دوران انقضا 

.مشاهده نشده است
رور در صورتی که بوی تندی از محلول استشمام شود حاکی از خراب شدن محلول نیس، بلکه به م

وی زمان و بر اثر تغییرات دمایی، اسانس خوشبو کننده محلول خاصیت خود را از دست می دهد و ب
.  مواد شیمیایی قابل استشمام می گردد

. کنید ری پیشنهاد می شود محلول را در جای تاریک با دمای متعادل نظیر داخل کابینت یا کشوها نگهدا
.  و آن را با سایر شوینده ها ترکیب نکنید

عالئم خراب شدن محصول



کس اسپری تمیزکننده و رسوب بر سینک و شیرآالت م
نیت، برای تمیزکردن و برطرف کردن جرم و رسوبات 

موجود بر روی سینک استیل و شیرآالت تعبیه شده
این محصول هیچ آسیبی به سطوح استیل و . است

می شیرآالت نمی رساند و کامال ایمن، آنها تمیز و براق
لیظ این محصول به دو شکل رقیق با درب اسپری و غ. کند

اده برای استف. با درب آرام ریز تولید و عرضه شده است
کافیست مقداری از محلول را بر روی سطح مورد نظر 
مال اسپری کرده و یا بریزید و به خوبی به کمک یک دست

یا اسفنج سطح را تمیز کنید، سپس به کمک آب یا 
.  ددستمال مرطوب سطح را از مواد باقی مانده پاک نمایی

طریقه مصرف

وند و در سایر محصوالت رسوب بر سینک و شیرآالت بر پایه ترکیبات اسیدی خورنده تولید می ش
ز از بین نتیجه عالوه بر اینکه سطح شیرآالت را رسوب زدایی و براق می کنند، یک الیه از سطح را نی
ته و رنگ می برند که این باعث می شود پس از چند بار استفاده الیه کروم رنگ شیرآالت از بین رف

الح متمایل شود که این اتفاق قابل اص( رنگ اصلی الیه زیرین)شیرآالت به سمت زرد و طالیی 
یرآالت و اما تمیز کننده مکس نیت فاقد خاصیت خورندگی است، هیچگونه آسیبی به رنگ ش. نیست

سینک نمی زند و تنها رسوبات سطحی را به خوبی در خود حل کرده و درخشندگی اولیه را به 
. شیرآالت باز می گرداند

اشد و این محصول بر خالف سایر محصوالت مشابه، فاقد بوی نامطبوع و بخارات حساسیت زا می ب
.باشدهمچنین سازگار با پوست دست می. استفاده از آن برای مصرف کننده ضرری به همراه ندارد

استفاده در برخی از محصوالت مشابه از ترکیبات ساینده قوی برای رسوب زدایی سینک و شیرآالت
د، اما شده است که منجر به ایجاد سایش و حذف الیه های سطحی و محافظ سینک و شیرآالت می شو

.  باشدمحلول رسوب بر مکس نیت با فرموالسیون ویژه خود فاقد هرگونه ترکیب ساینده قوی می

تفاوت با سایر محصوالت

ست در نیت می بایتمیز کننده و رسوب بر سینک و شیرآالت مکس 
ی درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم نگه دار40تا 10دمای بین 

مانند فضای داخل )در صورتی که  یخ بزند و یا داغ شود . شود
. کارایی محصول کاهش می یابد( اتومبیل در تابستان

شرایط نگهداری

تمیز کننده و رسوب بر شیرآالت
عدد24: میلی لیتر     تعداد در کارتن250: حجم

اسپری و درب آرام ریزپت سفید با درب : بسته بندی



ادامه -تمیزکننده و رسوب بر شیرآالت 
نکات و توضیحات ایمنی

ت در محصول فاقد خاصیتی خورندگی یا اسیدی و بازی قوی است و به سطوح استیل و یا پوست دس
رساند، همچنین فاقد بخارات و گازهای حساسیت زا و زیان آور است اما کوتاه مدت آسیب نمی 

ستمال حتما به کمک یک دتمیز کردن استیل و گاز با هر نوع پاک کننده ای، از توصیه می شود بعد 
.از مواد باقی مانده پاک کنید و یا شستشو دهیدمرطوب سطح را 

این محصول به دو شکل اسپری و آرام ریز تولید و عرضه شده است که این محصول از نظر 
( یزدرب آرام ر)فرموالسیون و قدرت هیچ فرقی با هم ندارند، فقط برای اینکه در نوع فاقد اسپری 

این تغییر محلول نشت نکند و نریزد به کمک مواد تغلیظ کننده کمی به غلظت آن افزوده شده است که
. تاثیری درافزایش و یا کاهش قدرت پاک کنندگی آن ندارد

و یا گی دائمی نظیر سوختکردن آثار لک شدگی هیچ محصول پاک کننده و شوینده ای قادر به برطرف 
اندارد استیل و همینطور تغییر رنگ و خوردگی روکش شیرآالت بر اثر شوینده های غیر استخوردگی 

.  لذا برای این موارد رسوب بر سینک و شیرآالت مکس نیت را توصیه نکنید. نمی باشد

غ تاکنون عالئم خاصی که نشان از خراب شدن محلول باشد مشاهده نشده است اما یخ زدگی و دا
. شدن زیاد، کارایی ترکیب را کاهش می دهد

الت در صورتی که محلول کدر شود و یا حالت دو فاز شدن پیدا کند که با هم زدن برطرف نشود، در ح
کلی نشاندهنده خراب شدن محلول است هرچند تا کنون برای این محصول در طی دوران انقضا 

.مشاهده نشده است
رور در صورتی که بوی تندی از محلول استشمام شود حاکی از خراب شدن محلول نیس، بلکه به م

وی زمان و بر اثر تغییرات دمایی، اسانس خوشبو کننده محلول خاصیت خود را از دست می دهد و ب
.  مواد شیمیایی قابل استشمام می گردد

.  محلول را با سایر شوینده ها و پاک کننده ها ترکیب نکنید
.  ری کنیدپیشنهاد می شود محلول را در جای تاریک با دمای متعادل نظیر داخل کابینت یا کشوها نگهدا

عالئم خراب شدن محصول




