
مورد استفاده ميلی ليتر به ازای يک ليتر آب

نظافت روزانه با اسپري يک به 250 الی 500

پنجره و آيينه ها يک به 250 الی 500

سطوح رنگ شده يک به 33

كفپوش و روكش و الستيك يک به 33

نظافت اصلي يک به 25 الی 30

فرش و موكت يک به 25 الی 30

آلومينيوم و فلزات سبك يک به 20

استيل و گالوانيزه يک به 20 الی 10

روغن دستگاهها يک به 10

جوهر و مركب خودكار يک به 10

نظافت اساسي (خانه تكاني) يک به 5 الی 10

اجاق و سطوح آشپزخانه يک به 5

مورد استفاده ميزان ترکيب با آب

رسوبات لكه صابون و جرم ها يک به 20 الی 30

تميزكردن بهداشتي و نگهداري روزانه يک به 20 الی 30

رسوبات و جرمهاي سخت و تميزي درزها يک به 5 الی 10

جرمهاي ضخيم و اليه اي و زنگ بصورت مستقيم

مورد استفاده ميزان ترکيب با آب

نظافت روزانه كف ساختمان و جال يک به 100الی160

نظافت هفتگي كف ساختمان و جال يک به50الی 100

دستگاه شستشوي كف ساختمان يک به 50الی 100

استفاده از اسپري و تي كشي يک به 5الی 10

مورد استفاده ميزان ترکيب با آب

تميز كردن سطح مصنوعات چوبي يک به 60

مورد استفاده ميزان ترکيب با آب

شستشوی عمومی محيط يک به 20الی30

پاکيزگی روزانه , ديوار , زمين , ساير يک به 50الی100
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 شوينده بهداشتي رسوب زدا

COMBIFIX

پاک کننده سطوح صاف و جال

CAPASAL

چربی بر و لکه بر بهداشتی آشپزخانه

                مقدار و نحوه استفاده ازپاک کننده های صنعتی 

J3000

 پاگيزگي عمومي – لكه بري- فرش و موكت

WOOD CLEAN

تميز کننده محصوالت چوبی



مورد استفاده اندازه ترکيب با آب

رسوبات لكه صابون و جرم ها  يک به 20الی30

تميزكردن بهداشتي و نگهداري روزانه يک به 20الی30

رسوبات و جرمهاي سخت و تميزي درزها يک به 5الی10

جرمهاي ضخيم و اليه اي و زنگ بصورت مستقيم
 (  )

مورد استفاده
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 پاك كننده اسيدي قوي ويژه 
پاك كننده رسوب، دوده، سيليكات،چرك و كربن

  *حتما با رقيق سازي استفاده شود. مقدار مصرف بسته به محل و سطح آلودگي متغير 
است. پرسنل فني Iduna شما را در اين مورد راهنمايي خواهند كرد.

STEEL SHINE

محصولي براي نظافت و حفظ و نگهداري استيل

فرموالسيون ويژه براي استفاده بر روي سطوح برنجي و فوالد ضدزنگ.
زنگ خوردگي ها را از بين برده، تميز كرده، برق انداخته و با تقويت سطح با مواد 

معدني، از تشكيل دوباره چرك و آلودگي جلوگيري مي كند.
اليه بسيار نازكي از اين محصول را به كمك يك دستمال خشك و بدون پرز روي سطح بزنيد 

و آنقدر مالش دهيد تا خشك شود. اين كار را ادامه دهيد. در انتهاي كار محل را آبكشي 
نموده و با دستمال خشك كنيد.

قبل از مصرف تكان دهيد.


