
 
 

צד  האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכויות
 שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם.

 והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע. השימוש
ר אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצ

באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של  שהשתמשת בו  ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר
                                                       מדינת ישראל.
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 אלרם דבקים מקצועיים בע"מ
JOMAX 

 תרסיס מסיר עובש וטחב
 דף טכני

_______________________________________________ 
 

JOMAX דקות( עובש, פטרייה ולכלוך מחרסינה, קרמיקה, קירות  5-10-מסיר ומנקה במהירות וביעילות )כ
 ן, פיברגלס, בטון ועוד.ותקרות, רובה, פלסטיק )וילונות מקלחת(, קירות גבס, סיליקו

 
 מתאים לשימוש פנים וחוץ.

 
מומלץ לשימוש בחדרי אמבטיה, מקלחונים, מלתחות, סאונות, חדרי ומחסני קירור וכל מקום המושפע מבעיות 

 רטיבות, טחב ועיבוי.
 

 הוראות שימוש:
 פיזור רחב או נקודתי. –יש לכוון את פיית הריסוס למצב הרצוי  .1
 דקות עד להעלמות / הלבנת הכתם. 5-10ש/טחב ולהמתין בין יש לרסס על כתמי העוב .2
במקרים של כתמים קשים ועקשניים במיוחד יש לחזור על הפעולה בשנית )ניתן להיעזר בכרית  .3

 סקוטשברייט ספוגה בג'ומקס ולשפשף נקודתית(
ח לאחר הניקוי יש לשטוף היטב במים נקיים. על מנת למנוע עובש עתידי מומלץ לצבוע את המשט .4

 .PERMA WHITE –בעזרת צבע המגן מפני עובש וטחב 
 בגמר השימוש יש להחזיר את הפיה למצב נעול. .5

 
 הערות:

 יש להיזהר מהכתמת בגדים, ריפודים, טפטים, שטיחים וכדו'.
 .שצבעם יפגעיש להיזהר מריסוס על משטחים צבועים שלא 

 יש לבצע ניסוי במקום מוסתר לפני השימוש.
 חי גומי יש לשטוף מיד.לאחר ריסוס על משט

 יש להימנע ממגע ארוך עם פורצלן ומתכות.
 אין להשתמש על שיש או אלומיניום.

 
 הוראות בטיחות:

 .יש להרחיק מהישג ידם של ילדים או בעלי חיים 
 .אינו למאכל או לבליעה 
 .יש לעבוד במקום מאוורר היטב 
  בעיקר חומצות ואמוניה –אין לערבב עם חומרים כימיים אחרים. 
 .יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. יש להימנע משאיפת אדים 
 .לבעלי עור רגיש מומלץ להשתמש בכפפות גומי בזמן העבודה 
  דקות. יש לפנות לרופא.  10-15במקרה של פגיעה בעיניים יש לשטוף מיד עם הרבה מים למשך

של בליעה אין ליצור הקאה יזומה. יש ממקרה של גירוי בעור )הידיים( יש לשטוף במים וסבון. במקרה 
 לשטוף את הפה עם מים, לשתות הרבה מים נקיים ולפנות מיד לקבלת טיפול רפואי.

 .אינו מומלץ לשימוש ע"י אנשים עם בעיות לב או נשימה 
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