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TCS
Tensid Cleaning System

AGS

Building Protection System
BPS

شركة Urban System Solution هي مزودة حلول شاملة، إلزالة الكتابة على الجدران، أوساخ بيولوجية، سخام ودهون، كذلك تنظيف 
المناطق الحضرية، الصناعية، المؤسسات، والبيوت، كذلك حماية األسطح والمباني من تسرب المياه ( التشريب)، االمالح، االوساخ 

وأشعة الشمس.

 ،PVC هذه المجموعة من المنتجات مخصصة لتنظيف المركبات، األسلحة واألسطح المختلفة مثل أسطح :TCS
البرسبيكس، الحجر الجيري، االسمنت، الجبصين، القصارة، السبالش، الشايش، السيراميك، الفخار، الجرانيواليت، 

االسطح المبلطة، االلمنيوم، المعادن، األرضيات المختلفة والزجاج. 
هذه المجموعة من المنتجات مالئمة لصيانة وتنظيف المنشآت الصناعية والعامة.

هذه المواد تعالج أنواع عديدة من األوساخ مثل:
• تلوث بيئي، تلوث الهواء، وأوساخ عامة.

• سخام وآثار حرائق، كذلك ايضا ازالة أوساخ ال تذوب بالماء.
• أوساخ داخلية وخارجية للمركبات، الحافالت، القطارات والشاحنات.

• اصماغ وألوان االيبوكسي.
• دهون، طبقات الشحوم، وأوساخ كثيفة.

• اتساخ مباني أثرية معالم ونصب تذكارية.
• أوساخ بيولوجية، نمو الفطريات، الطحالب والعفن.

• فضالت الطيور.
• تعقيم تلوث بكتيري وازالة الروائح.

• صدأ  وتكلس.

BPS: هذه المجموعة من المنتجات هي نظام حماية شاملة لمنع تسرب المياه (التشريب) وتنظيف وحماية 
من األوساخ البيولوجية.

• حماية األسطح من األوساخ وتلوث الهواء من خالل طبقة حماية التي تمنع تسرب الماء.
• حماية من الرطوبة، بما في ذلك الملوحة بالقرب من الساحل.

• حماية لمنع تسرب المياه وتفتت االسطح االسمنتية واألسطح المسامية، الجديدة والقديمة من خالل نظام 
االدخال.

• تنظيف ومنع انتشار التلوث البيولوجي مثل، الطحالب، الفطريات، العفن على الجدران الخارجية.
• منع تسرب المياه ( التشريب) تناسب خصيصا االسطح التي تمت معالجتها بطريقة رش الرمل.

• بين مجموعة BPS هناك منتج يزيل االلوان الزيتية.
• خبرة واسعة لسنوات طويلة في ارجاء العالم تثبت أن منتجات الحماية تحمي الممتلكات على مدار السنين. 

AGS: هذه المجموعة من المنتجات مخصصة إلزالة الكتابة على الجدران وتشكيل طبقة وقاية تمنع الكتابة على 
الجدران في المستقبل.

تزيل الكتابة على األسطح والواجهات المختلفة والمتعددة، مثال حجر جيري ( حجر متشرب)، االسمنت، 
الشايش، الطوب، السراميك، ألواح بالستيكية شفافة وملونة، البرسبيكس، االلمنيوم، الزجاج والمعادن 

المختلفة.

• إزالة الكتابة من على أثاث واسع، الفتات، وشاخصات، خزائن خدمات ومركبات.
• طبقة حماية لجميع األسطح- لمنع الكتابة على الجدران في المستقبل.

• فعال ايضا على االسطح المسامية والملونة.
• المنتجات من فئة AGS  مناسبة ايضا إلزالة الخرابيش والعالمات في المدرسة ورياض االطفال، حدائق 

االلعاب، المواصالت العامة ( حافالت وقطارات).



نظام وقاية من الكتابة على األسطح



AGS AGS 221 GEL
رقم المنتج: 3625

AGS 221 GEL هو جل يزيل الكتابة على الجدران، آمن للمستخدم ويتحلل 
على الفور، مخصص لألسطح الصناعية الملونة ذات األوجه الملساء، مثل 

القطارات، زالجات االطفال، الحافالت، السيارات، المباني المغطية بالصفائح 
المعدنية والمباني المزحلقة.

يمكن استخدام المواد أيضا على األسطح المسامية.  

كيفية االستخدام
األسطح الملونة: ضع طبقة سميكة من المادة على الكتابة بواسطة فرشاة، انتظر 

بضع دقائق واغسل بالماء (يفضل بالماء) بضغط خفيف.
يجب تكرار العملية كلما اقتضت الضرورة.

االسطح المسامية: ادهن طبقة سميكة من المادة على الكتابة بواسطة فرشاة، 
انتظر 30-5 دقيقة حتى تتشرب المادة وتذيب الكتابة، اغسل بضغط عالي وبماء 

ساخن.
مالحظة: في حال االسطح المعدنية، نظف المادة بواسطة اسفنجة واغسل بماء 

ساخن، وذلك لمنع حدوث أية تأثيرات سلبية على األسطح.

المقدار
ال يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية
1.0-0.3 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات 
• استخدم القفازات والنظارات الواقية.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 

للطبيب.
.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
Gamma-Butyrolacton, 2-Butoxiethanol, Triethanolamine

التصنيف
غير مصنف/ بدون عالمات.

مالحظات
قبل استخدامه على األسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، عندما تجف 

المادة على السطح تنتهي فاعليتها.

يزيل الكتابة على األسطح الملونة

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.



AGS AGS 5 SR

 

AGS 5 SR يزيل الكتابة ن األسطح المعدنية والبالستيكية الملونة،  االسطح الحساسة 
وغيرها، يزيل ألوان الرش، كتابات اقالم (التمييز) الماركر وأقالم اللوح من جميع االصناف. 

يزيل بفاعلية اآلثار المتبقية بعد تنظيف الكتابات، آمن للمستخدم ويتحلل على الفور.
في حال استخدام المواد على األسطح المسامية، المادة تستخدم كطبقة أساس لفتح شعيرات 

األسطح، وهذا يجعل مزيل الكتابة  AGS 3+  GEL  أكثر فاعلية.

كيفية االستخدام
األسطح الملونة/ البالستيكية: رش المادة على السطح، انتظر بضع دقائق وامسح الكتابة 

بواسطة قطعة قماش نظيفة.
قلب قطعة القماش عدة مرات حتى يتم التنظيف من الجهة النظيفة للقطعة، تجنب أن تلطخ 

الكتابة الذائبة الجوانب. إذا كان هناك تراكم للدهون، نظفها باستخدام قطعة قماش جافة.
إليقاف عملية االذابة، اغسل السطح بالماء. 

حجر صلب- أسمنت، الجرانيواليت : رش المادة بضغط خفيف كمادة أولية قبل استخدام 
. AGS 3+  GEL بعد رش المادة انتظر دقيقة وبعدها استخدم  AGS 3+  GEL

المقدار
ال يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية
1.0-0.3 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات 
• استخدم القفازات، مالبس واقية والنظارات الواقية.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.

.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
 Ethypyrrolidone, Mixture of Aliphatic, Naphtenic and Aromatic Hydrocarbons,

Potassium Hydroxide, 2-Butoxiethanol, Diethylene Glycol Monobutyl Ether

التصنيف
يسبب الضرر في حالة بلع المادة أو مالمستها للعيون

يسبب الحكة. قد يسبب الحكة الجلدية وتهيج مجرى التنفس.

مالحظات
قبل استخدامه على األسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، عندما تجف المادة على 

السطح تنتهي فاعليتها.

يزيل االثار وطبقة االساس
المستخدمة إلزالة الكتابة على األسطح 

رقم المنتج: 3627

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.



AGS AGS 3 + GEL

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

AGS 3+  GEL يزيل الكتابة عن األسطح المسامية ممتصة وعن األسطح 
الصلبة مثل االسمنت، الجرانيت، الشايش المصقول، حجر األردواز والفخار. 

مناسب ايضا للمعادن، االخشاب المعالجة، البالط والطوب الزجاجي ، آمن 
للمستخدم ويتحلل على الفور.

كيفية االستخدام
رش المادة بشكل أساسي بواسطة فرشاة. المادة تذيب الكتابة خالل 7-30 دقيقة. 

اغسل السطح بواسطة ماكنة غسيل بضغط عالي. يجب مالءمة الضغط حسب 
طبيعة السطح.

المقدار
ال يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية
1.0-0.5 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات
• استخدم القفازات، مالبس واقية وكمامة عند الغسل بضغط عالي. في االماكن 

بدون تهوية استخدم الكمامة.
• ابعده عن متناول يد االطفال.

• ليس لألكل.
• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.

• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 
للطبيب.

.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
 Gamma-Butyrolacton,  Mixture of Aliphatic, Naphtenic and

Aromatic Hydrocarbons

التصنيف
يسبب الضرر . قد يسبب ضرر خطير للرئتين في حالة بلع المادة.

يسبب الحكة. قد يسبب الحكة الجلدية وتهيج مجرى التنفس.

مالحظات
قبل استخدامه على األسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، عندما تجف 

المادة على السطح تنتهي فاعليتها.

جل (مادة هالمية) إلزالة الكتابة األسطح 

رقم المنتج: 3650



AGS AGS 65

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

AGS 65  يزيل آثار الكتابة عن األسطح. المادة سميكة بعض الشيء بهدف 
زيادة مدى فاعليته.

مالئم لالستخدام على جميع أنواع األسطح، باستثناء األلمونيوم والمعادن الرقيقة 
األخرى.

 مالحظة: توخى الحذر الشديد عند استخدام AGS 65  ألنها مادة مسببة للتآكل.  

كيفية االستخدام
ضع طبقة من المادة بواسطة فرشاة. المادة انتظر  30-5 دقيقة. تأكد أن المادة ال 

تجف. قم بإزالة المادة باستخدام ضغط الماء.
يجب تكرار العملية حتى ازالة كل آثار الكتابة.

المقدار
ال يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية
0.5-0.2 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات 
• استخدم القفازات، مالبس واقية وكمامة ونظارات واقية.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 

للطبيب.
.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
Potassium Hydroxide, Surfactants

التصنيف
 مادة مسببة للتآكل. يتحلل بنسبة %90 بعد 28 يوم.

مالحظات
قبل استخدامه على األسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، عندما تجف 

المادة على السطح تنتهي فاعليتها.

إلزالة آثار الكتابة على األسطح 

رقم المنتج: 3665



AGS AGS 3502

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

AGS 3502 عبارة عن واكس صناعي يمنع تغلل الكتابة إلى داخل الحجر، 
في نفس الوقت يسمح للحجر بالتنفس. المادة تستخدم على أساس ماء، ويستخدم 

لحماية الواجهات المباني والواجهات الحجرية من الكتابة، تلوث الهواء 
والرطوبة. كفالة حتى سبع سنوات. آمن للمستخدم ويتحلل على الفور.

في حال تلطيخ السطح بالكتابة بعد استخدام المادة، يجب ازالتها بالماء.
بعد ازالة الكتابة، يجب استخدام المادة الواقية مرة أخرى.  

كيفية االستخدام
بعد تنظيف السطح بشكل أساسي، تأكد أنه جف. رش المادة حتى تغطي السطح 

بشكل تام، اترك المادة تجف ورش مرة أخرى.
في حال األسطح المسامية يجب تكرار العملية ثالث مرات.

تصبح المادة وقائية فعالة لدرجة قصوى بعد ثالثة أيام.
بعد تنظيف الكتابة يجب تجديد طالء المادة الواقية!

المقدار
ال يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية
طوب أو أسمنت 0.1-0.15 لتر لكل متر مربع.

القصارة، حجر رملي أو أسطح مسامية أخرى: 0.2-0.15 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات 
• استخدم القفازات، مالبس واقية.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 

للطبيب.
.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
10.5% Solid contents

التصنيف
غير مصنف/ أو مؤشر كمادة ضارة

مالحظات
قبل استخدامه على األسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، عندما تجف 

المادة على السطح تنتهي فاعليتها.

حماية من الكتابة على الجدران 

رقم المنتج: 3502



AGS AGS 560

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

AGS 560 عبارة عن مادة إلزالة الكتابة تم تطويره خصيصا لالستخدام على 
االسطح البرسبيكس، البوليكاربونات واألسطح الملونة. آمن للمستخدم ويتحلل 

على الفور.
المادة تزيل طبقة الحمية ضد الصدأ.

كيفية االستخدام
انقع بالمادة قطعة قماش جافة ونظيفة أو ورق له قدرة عالية على االمتصاص 

وأمسح بواسطتها الكتابة.
قلب قطعة القماش عدة مرات حتى يتم التنظيف من الجهة النظيفة للقطعة.

تجنب أن تلطخ الكتابة الذائبة الجوانب. في حال وجود آثار كتابة، كرر العملية. 
إذا كان هناك تراكم للدهون، نظفها باستخدام قطعة قماش جافة.

إليقاف عملية االذابة، اغسل السطح بالماء.
 يمكن استخدام المادة بواسطة فرشاة، مع فرك خفيف لبضع دقائق، المسح 

والتنظيف بواسطة الماء.

المقدار
ال يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية
0.5-0.2 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات 
• استخدم القفازات والنظارات الواقية.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 

للطبيب.
.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على

2-( 2-Butoxiethanol) Ethanol

التصنيف
يسبب الحكة. قد يسبب الحكة إذا المس العيون.

مالحظات
قبل استخدامه على األسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، 

عندما تجف المادة على السطح تنتهي فاعليتها.
• فعال بشكل خاص لالستخدام على االسطح البرسبيكس.

حماية من الكتابة على الجدران 

رقم المنتج: 3653



AGS AGS Gra ti Wipes

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

Graffiti Wipes عبارة عن مناديل إلزالة الكتابات لجميع أنواع ألوان الرش، 
أقالم التمييز (الماركر) واالقالم الملونة.

يمكن استخدام المناديل على االسطح الملونة واالسطح الرقيقة االخرى.
المناديل مشبعة بالمواد إلزالة الكتابات على األسطح. آمن للمستخدم ويتحلل على 

الفور.
 ال يجوز استخدام مناديل Graffiti Wipes على اسطح البرسبيكس. في حال 

.AGS 560 أو PLEXI WIPES اسطح البرسبيكس يجب استخدام

كيفية االستخدام
اقسم قطعة من المناديل الورقية وأمسح الكتابة. أستخدم الجهة النظيفة من المنديل 

لمنع التلطيخ بالمادة المذابة. بعد إزالة الكتابة، أغسل المنطقة بالماء.
في كل رزمة مناديل 50 قطعة إلزالة الكتابة.

التحذيرات 
• استخدم القفازات الواقية.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 

للطبيب.
.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على

Gamma-Butyrolacton

التصنيف
غير مصنف/ أو مؤشر.

مالحظات
قبل استخدامه على األسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، 

عندما تجف المادة على السطح تنتهي فاعليتها.

• فعال جدا لالستخدام في المدارس

مناديل (قطع قماش)  إلزالة 
الكتابة على األسطح

رقم المنتج: 3996



AGS AGS Plexi Wipes

 

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

Plexi Wipe عبارة عن مناديل إلزالة جميع أنواع الكتابات، لإلستخدام على 
اسطح البرسبيكس واألسطح الحساسة األخرى، مثل الجدران الشفافة الصوتية، 

درابزين شفاف، مواقف الحافالت وغيرها.
المادة الموجودة في المناديل آمنة للمستخدم وتتحلل على الفور.  

كيفية االستخدام
اقسم قطعة من المناديل الورقية وأمسح الكتابة. أستخدم الجهة النظيفة من المنديل 

لمنع التلطيخ بالمادة المذابة. بعد إزالة الكتابة، أغسل المنطقة بالماء.
في كل رزمة مناديل 50 قطعة إلزالة الكتابة.

التحذيرات 
• استخدم القفازات الواقية.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 

للطبيب.
.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
2-( 2-Butoxiethanol) Ethanol

التصنيف
يسبب الحكة. قد يسبب الحكة إذا المس العيون.

مالحظات
قبل استخدامه على األسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، عندما تجف 

المادة على السطح تنتهي فاعليتها.

مناديل (قطع قماش)  إلزالة الكتابة 
على اسطح البرسبيكس

رقم المنتج: 3997



AGS AGS TUTOPROM

 

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

AGS TUTOPROM عبارة عن طالء وقاية لألسطح الصلبة، وعلى عكس 
المواد األخرى، يبقى ثابتا على األسطح وال يمكن إزالته.

المادة تسد المسامات ويكسبه منظرا جديدا والمعا.
المادة مالئمة لألسطح الصلبة مثل الحافالت، القطارات، ماكنات التذاكر، 
صناديق البريد، الفتات ومنتجات معدنية وأخرى مصنوعة من األلمنيوم.  

كيفية االستخدام
ضع طبقة رقيقة من المادة على السطح الجاف، نظيف من الدهون والغبار، 

بواسطة منديل ناعم. انتظر حوالي ساعتين حتى تجف المادة على السطح. المادة 
تكون في اقصى فاعلية بعد حوالي أيام.

ال يجوز استخدام المادة في حال كانت الشمس مباسرة.
AGS 221 LIQUID يمكن إزالة الكتابة عن الطالء بواسطة استخدام

AGS 560  وبواسطة ضغط الماء.

المقدار
ال يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية
1 ليتر لكل 80-60 متر مربع.

التحذيرات 
• استخدم القفازات، مالبس واقية ونظارات واقية. في االماكن بدون تهوية 

استخدم الكمامة.
• ابعده عن متناول يد االطفال.

• ليس لألكل.
• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.

• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 
للطبيب.

.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على

3-(Triethoxysilyl), 1-Propanamin

التصنيف
 مادة مسببة للتآكل. قابل لالشتعال، يسبب ضرر في حال بلع المادة

مالحظات
قبل استخدامه على األسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، عندما تجف 

المادة على السطح تنتهي فاعليتها.

طالء حماية دائم 

رقم المنتج: 3550



نظام حماية األبنية



BPS
Building Protection System

لمزيد من المعلومات: مايا بامر- مديرة قسم المواد 052-7788042

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

BPS منتجات طالء وحماية 
التشريب (التغلغل)

مواد متغلغلة لطالء الواجهات

التشريب (أو االمتصاص والتغلغل) هي عملية طالء الجدران والواجهات بجميع أنواع التغطية، لمنع تسرب الماء، األوساخ واالمالح.
لشركة Urban System Solutions منتج عصري، الذي يحمي أوجه المباني ويمنع تسرب الماء، السخام واالمالح.

على عكس المنتجات األخرى الموجودة في األسواق، نظام حماية شركة Urban System Solutions يمكن من تبخر الماء عن 
السطح ويمنع تسربه إلى الداخل؟

BPS 7718 – طالء حماية لألسطح المسامية، لجميع أنواع الحجر، الخرسانة، قصارة والصبة.
BPS 7726 –  طالء حماية للباطون.

عملية التشريب مشوقة نظرا لألسباب التالية:
• عناصر عديدة تؤثر على العملية: التكامل بين المواد المكونة لألسطح وبين المادة الفعالة في المنتج، الذي يمنع تغلغل السوائل، 

األمالح والمواد الضارة، االحوال الجوية والتعرض ألشعة الشمس.
• استخدام المنتج يجب أن يكون وفق تعليمات المنتج، مثالً: التأكيد استخدامه على أسطح جافة، عدم القيام بالعملية في األيام الحارة أو 

باردة (في أيام الحر يجب القيام بالعملية في ساعات الصباح الباكر) وتركه يجف بعد االستخدام.
• إذا تم تنفيذ العملية مع مراعاة التعليمات، الشركة تمنح كفالة على الطالء الواقي لمدة حوالي 20 عاما لمادة  (7718) ولمدة حوالي 7 

سنوات لكل ملمتر من طبقة مادة (7726).
• استخدام المنتج لن يسبب الضرر لألسطح ولن يغير مظهرها.

مزايا المنتجات:

المزاياالمواصفات

• هذا يوفر عمليات منع التسرب التي تنفذ كل بضع سنوات، • المواد تمنح الحماية ومظهر نظيف على مدار السنين
وهنا يتم منح حماية لمدة حوالي 20 عاما وأكثر

• طالء الحماية يساعد على تبخر الماء• المواد ال تغلق مسامات السطح

• يستخدم (7718) على: الطوب، الصبة، الحجر الرملي 
والقصارة.

• يستخدم (7726) على الباطون

• (7718) متعدد االستخدامات
• (7726) على الباطون فقط

• (7718) على أساس سيدان وسيلوكسان 
• ( 7726) على أساس سيدان 

• يبعد الماء، السخام واالوساخ العضوية، يسمح لألسطح 
بالتنفس (ال يسد المسامات) ويمنع أشعة الشمس

• من لتر واحد BPS 7718 يمكن الحصول على 9 لترات مواد • (7718) يمكن تخفيفه بالماء 
فعالة

• بدون لون، تقريبا غير مرئي• (7718) (7726) بدون أنواع أو ألوان

• يمكن استخدام طالء حماية ضد الكتابة (AGS 3502)  على 
• ازالة الكتابات ال تزيل طبقة منع التشريبأسطح محمية بهذه المواد



BPS
Building Protection System

BPS 7718

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

 BPS 7718 عبارة عن محلول مركز من Silan/Siloxane  يذوب في 
الماء ويحمي االسطح المسامية مثل الطوب، الحجر الرملي، الحجر الجيري، 

القصارة، الخرسانة، باطون خفيف والسطوح المعدنية األخرى.
طالء الحماية يتحمل أشعة الشمس، يمنع تسرب الماء لداخل السطح وفي نفس 

الوقت يسمح للسطح بالتنفس والتخلص من الرطوبة.
استخدام الطالء يطيل عمر السطح، يحافظ على مظهره النظيف ويسهل عملية 

التنظيف عند الضرورة.
يمكن استخدام طالء حماية ضد الكتابة (AGS 3502) على اسطح محمية 

BPS 7718 باستخدام
آمن للمستخدم ويتحلل على الفور. 

كيفية االستخدام
نظف السطح من السخام، الدهون والشحم وغيرها.

غطي جميع الشبابيك في المنطقة المعدة للطالء.
يجب التأكد ان السطح جاف قبل استخدام المواد.

رش المواد بواسطة مرش بضغط خفيف، عجلة أو فرشاة ناعمة.
كرر العملية مرتين، مبلل على مبلل. اتجه من األعلى نحو األسفل.

يمكن استخدام المادة على سطح رطب ولكن ليس مبلل.

المقدار
يمكن تخفيفه بالماء.

نسبة التخفيف المقترحة: 1:9 بالماء.

فاعلية التغطية
1-0.5 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات 
• استخدم القفازات والمالبس والنظارات الواقية.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 

للطبيب.
.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
Silan / Siloxane Solution

التصنيف
غير مصنف/ أو مؤشر.

طالء حماية لألسطح المسامية

رقم المنتج: 7718



BPS
Building Protection System

BPS 7726

 

.

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

BPS  7726 عبارة عن محلول مركز من Silan  يذوب في الماء ويحمي اسطح الباطون. 
طالء الحماية يتحمل أشعة الشمس، يمنع تسرب الماء لداخل السطح وفي نفس الوقت يسمح 

للسطح بالتنفس والتخلص من الرطوبة.
استخدام الطالء يطيل عمر السطح، يحافظ على مظهره النظيف ويسهل عملية التنظيف عند 

الضرورة.
يمكن استخدام طالء حماية ضد الكتابة (AGS 3502)  على اسطح محمية باستخدام

BPS 7726 
• يجب استخدام المادة على باطون بعد صبه على األقل بحوالي 28 يوما. 

كيفية االستخدام
نظف السطح من السخام، الدهون والشحم وغيرها.

رش المواد بواسطة مرش بضغط خفيف، عجلة أو فرشاة ناعمة. اتجه من األعلى نحو 
األسفل.

كرر العملية مرتين، مبلل على مبلل. كرر العملية ثالث مرات إذا كان الباطون قديما.
يمكن استخدام المادة على سطح رطب ولكن ليس مبلل.

اترك السطح ينشف لمدة سبعة أيام على األقل.

المقدار
ال يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية
االستهالك يتغير بما يتناسب مع بنية السطح، عمره، عدد الطبقات وهكذا.

0.4-0.3 لتر لكل متر مربع تقريبا.

التحذيرات 
• استخدم القفازات والمالبس والنظارات الواقية.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.

.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
Triethyl Trimethylpently Silan

التصنيف
 قابل لالشتعال.

يسبب الضرر إذا المس العيون والجلد.
يضر الكائنات الحية البحرية.

يتحلل بصعوبة.

طالء حماية ألسطح الباطون  

رقم المنتج: 7726



BPS
Building Protection System

BPS 7712

 

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

BPS  7712 عبارة عن محلول من Silan/Siloxane  على أساس ماء 
ويحمي االسطح المسامية مثل الباطون واألسطح المعدنية األخرى. 

طالء الحماية يتحمل أشعة الشمس، يمنع تسرب الماء لداخل السطح وفي نفس 
الوقت يسمح للسطح بالتنفس والتخلص من الرطوبة.

استخدام الطالء يطيل عمر السطح، يحافظ على مظهره النظيف ويسهل عملية 
التنظيف عند الضرورة.

يمكن استخدام طالء حماية ضد الكتابة (AGS 3502) على اسطح محمية 
BPS 7712 باستخدام

آمن للمستخدم ويتحلل على الفور. يمنح حماية لعشر(10)  سنوات

كيفية االستخدام
نظف السطح من السخام، الدهون والشحم وغيرها.

يجب التأكد ان السطح جاف قبل استخدام المواد.
غطي جميع الشبابيك في المنطقة المعدة للطالء.

تأكد ان السطح جاف، رش المواد بواسطة مرش بضغط خفيف، عجلة أو فرشاة 
ناعمة.

كرر العملية مرتين، مبلل على مبلل. اعمل ببطء  من األعلى نحو األسفل.
يمكن استخدام المادة مرة أخرى على سطح رطب ولكن ليس مبلل.

المقدار
ال يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية
1-0.5 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات 
• استخدم القفازات والمالبس والنظارات الواقية.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 

للطبيب.
.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
Silan/ Siloxane Solution

التصنيف
غير مصنف/ أو مؤشر.

طالء حماية لألسطح المسامية

رقم المنتج: 7712



BPS
Building Protection System

BPS 7111

 

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

BPS 7111 يزيل وينظف الطحالب، العفن الفطري، الطحلب وفطريات 
الجدران المختلفة. آمن للمستخدم ويتحلل على الفور.

المادة توفر حماية حتى حوالي خمس سنوات ويمنع خاللها اعادة نمو فطريات 
الجدران المختلفة.

مناسب الستخدام على جميع أنواع األسطح، مثل: الطوب، الباطون، القصارة، 
الجرانيت، الكلس، الحجر الرملي، األسطح المبلطة والخشبية. 

كيفية االستخدام
رش المادة بغزارة بواسطة فرد رش بضغط خفيف عجلة أو فرشاة.

اترك المادة تتفاعل مع السطح، واتركه لتغسله االمطار.
لحماية طويلة المدى، حتى خمس سنوات:

رش المادة بدون تخفيف بواسطة فرد رش بضغط خفيف.
يمنع غسله.

المقدار
يمكن تخفيفه بالماء.

نسبة التخفيف المقترحة:
يجب استخدام المادة المركزة أو تخفيفه 1:3 بالماء.

المادة المركزة تمنح حماية لمدة أطول على األسطح المسامية.

فاعلية التغطية
1-0.5 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات 
• استخدم القفازات والمالبس والنظارات الواقية.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 

للطبيب.
.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
 Benzaikonium Chloride

التصنيف
 يسبب الحكة. قد يسبب الحكة إذا المس العيون والجلد. 

تنظيف ووقاية من فطريات 
الجدران  والعفن الفطري

رقم المنتج: 7111



BPS
Building Protection System

BPS 7112

 

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

BPS 7112 مادة تنظيف فعالة جداً يزيل وينظف الطحالب، العفن، الطحلب 
وفطريات الجدران المختلفة. آمن للمستخدم ويتحلل على الفور.

مناسب الستخدام على جميع أنواع األسطح، مثل: الطوب، الباطون، القصارة، 
الجرانيت، االسطح البالستيكية والخشبية وهكذا  

كيفية االستخدام
اغسل السطح بالماء البارد.

رش المادة بغزارة بواسطة فرد رش بضغط خفيف.
اترك المادة تتفاعل مع السطح، لمدة حوالي 30-15 دقيقة، اغسل السطح بضغط 

عالي بما يتالءم مع طبيعة السطح.
اتجه من االسفل لألعلى. يجب غسل السطح مرة أخرى بضغط ماء خفيف من 

األعلى لألسفل للتأكد من غسل المادة.

المقدار
يمكن تخفيفه بالماء.

إذا كانت طبقة الفطريات رقيقة يجب تخفيفه بنسبة 1:5.
 إذا كانت طبقة الفطريات سميكة يجب استخدام المادة المركزة

فاعلية التغطية
0.5-0.2 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات 
• استخدم القفازات والمالبس والنظارات الواقية.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 

للطبيب.
.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
Sodium hypochlorite, Sodium hydroxide

التصنيف
يسبب الحكة. قد يسبب الحكة إذا المس العيون والجلد. 

يشكل خطرا على الكائنات الحية البحرية.

تنظيف ووقاية من فطريات الجدران  
والعفن الفطري

رقم المنتج: 7112



BPS
Building Protection System

BPS 7105 GEL

 

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

BPS 7105 GEL مخصص لتنظيف األسطح الملوثة بشكل أساسي. آمن 
للمستخدم ويتحلل على الفور.

الجل يسمح باستمرار العملية قبل جفافه، حتى إذابة األوساخ بشكل كامل.
طالء الحماية يتحمل أشعة الشمس، يمنع تسرب الماء لداخل السطح وفي نفس 

الوقت 
يمكن استخدام على أسطح مثل: حجر جيري ، حجر رملي، الطوب، الباطون، 

والقصارة.  

كيفية االستخدام
بلل السطح بالماء قبل االستخدام.

ادهن المواد بواسطة عجلة أو فرشاة  من األسفل لألعلى.
انتظر 30 دقيقة حتى ست ساعات، حسب حالة الطقس ومدى االتساخ.

تأكد أن السطح مبلل خالل العمل وأن الجل لم يجف.
قم بإزالته من خالل غسله بالماء بضغط عالي من األسفل لألعلى.

المقدار
ال يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية
0.3-0.2 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات 
• استخدم القفازات والمالبس والنظارات الواقية.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 

للطبيب.
.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
Potassium Hydroxide

التصنيف
يسبب التآكل.

مالحظات
قبل استخدامه على األسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، عندما تجف 

المادة على السطح تنتهي فاعليتها.

منظف أساسي لألوساخ الصعبة

رقم المنتج: 7105



BPS
Building Protection System

BPS 7425

 

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

 BPS 7425  يستخدم إلزالة الدهون وبقع الزيوت من األسطح، باألخص 
الحجرية.

مخصص على وجه التحديد لالستخدام الخارجي. آمن للمستخدم ويتحلل على 
الفور.

مناسب الستخدام على جميع أنواع األسطح، مثل: الطوب، الباطون، القصارة، 
الجرانيت، االسطح البالستيكية والخشبية وهكذا. 

كيفية االستخدام
بلل السطح بالماء.

رش المادة بواسطة مرش بضغط خفيف.
انتظر 30-5 دقيقة. تأكد أن السطح رطب أثناء تفاعل المادة.

أغسل بالماء بضغط عالي.
إلنهاء مفعول المادة أغسل بالماء بضغط خفيف مع قليل من الصابون.

يجب تكرار العملية حسب الضرورة.

المقدار
يمكن تخفيفه بالماء.

نسبة التخفيف المقترحة:
حسب مستوى االوساخ 1:2

فاعلية التغطية
0.3-0.2 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات 
• استخدم القفازات والمالبس والنظارات الواقية.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري 

والتوجه للطبيب.
.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
Alcohol Ethoxylate

التصنيف
 يسبب الحكة. قد يسبب الحكة إذا المس العيون والجلد.

يزيل الكتابة على األسطح الملونة

رقم المنتج: 7425



BPS
Building Protection System

BPS 7624

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

 BPS 7624 يستخدم إلزالة الوان بالستيكية وألوان زيتية. آمن للمستخدم 
ويتحلل على الفور.

المادة تساعد على إزالة عدة طبقات من األلوان من المرة األولى.
مناسب الستخدام لمعظم أنواع األسطح، مثل: الباطون، البالستيك، المعادن، 

الطوب، القصارة، الجرانيت، الحجر الرملي، األسطح الزجاجية والخشبية.

كيفية االستخدام
رش المادة بواسطة مرش، عجلة أو فرشاة. من األسفل لألعلى.

مدة العمل تتراوح بين 30 دقيقة وحتى 36 ساعة. 
قم بإزالة اللون المذاب بواسطة الماء بضغط عالي.

المقدار
ال يمكن تخفيفه .

فاعلية التغطية
االستهالك يتغير بما يتناسب مع بنية السطح، عمره، عدد الطبقات وهكذا.

2.0-0.5  لتر لكل متر مربع .

التحذيرات 
• استخدم القفازات والمالبس والنظارات الواقية.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه 
للمستشفى.

• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري 
والتوجه للطبيب.

.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
 2-Butoxiethanol , Gamma-Butyrolacton,  Mixture of

Aliphatic, Naphtenic and Aromatic Hydrocarbons

التصنيف
يسبب الضرر . قد يسبب ضرر خطير للرئتين في حالة بلع المادة.

مزيل الوان بالستيكية وألوان زيتية

رقم المنتج: 7624



BPS
Building Protection System

BPS SILICONE REMOVER

 

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

SILICONE REMOVER يذيب ويزيل السيليكون ومعد باألخص 
لالستخدام الخارجي.

آمن للمستخدم ويتحلل على الفور.
مناسب الستخدام لمعظم أنواع األسطح، مثل: الباطون، البالستيك، الزجاج، 

المعادن، الخشبية و الطوب على أنواعه. 

كيفية االستخدام
قم بتغطية المناطق التي ال تنوي تنظيفها.

ضع المادة بواسطة فرشاة. انتظر ما بين 15 دقيقة حتى ساعتين حسب سماكة 
طبقة السيليكون.

اغسل بالماء وافرك المادة.
إذا كانت المنطقة واسعة، اغسلها بماء ساخن بضغط عالي.

المقدار
ال يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية
تقريبا 1.0-0.3  لتر لكل متر مربع .

التحذيرات 
• استخدم القفازات والمالبس والنظارات الواقية.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 

للطبيب.
.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
Low aromatic, hydro treated naphtha, sulfonic acid

التصنيف
 يسبب الضرر . قد يسبب ضرر خطير للرئتين في حالة بلع المادة.

مزيل السيليكون

رقم المنتج: 7319



BPS
Building Protection System

BPS ALUMINIUM CLEANER

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

ALUMINIUM CLEANER يستخدم لتنظيف اسطح األلمنيوم، آمن 
للمستخدم ويتحلل على الفور.

كيفية االستخدام
بلل السطح بالماء.

رش المادة بواسطة مرش بضغط خفيف.
المادة فعالة خالل  15-5 دقيقة.

أفرك السطح بواسطة فرشاة أو بضغط ماء عالي سواء ساخن أو بارد.
يجب تكرار العملية حسب الضرورة.

إلنهاء مفعول المادة أغسلها بماء كثير.

المقدار
ال يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية
0.2-0.1 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات 
• استخدم القفازات والمالبس والنظارات الواقية.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 

للطبيب.
.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
  Hosphoric Acid, Sulfonic Acid and Surfactants

التصنيف
يسبب الحكة. قد يسبب الحكة إذا المس العيون والجلد.

منظف األلمنيوم 

رقم المنتج: 7320



نظام التنظيف العام



TCS
Tensid Cleaning System

TCS 1110

 

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

TCS 1110 هذه المادة تفكك الدهون وتزيل األوساخ، فعال وقوي ورائحة 
اللطيفة ال تعكس مقدار قوته.

يستخدم لتنظيف البالستيك، كراجات، غسيل المحركات والسيارات وإزالة آثار 
االطارات، زيوت هيدروليكية، قطران وشحمة.

لغسيل االرضيات ويمنحها لمعانا ويمنع التزحلق.
آمن للمستخدم ويتحلل على الفور.

TCS 1110 غير مالئم لالستخدام على أسطح البريسبيكس أو للتنظيف قبل 
الدهان. 

كيفية االستخدام
رش بضغط خفيف او افرك بواسطة فرشاة/ مكنسة.

اترك المادة لمدة   10-5 دقيقة. اغسل بماء ساخن أو بارد.

المقدار
يمكن تخفيفه بالماء

نسب التخفيف المقترحة:
آثار العجالت واالسفلت:                                  1:1

1:4 غسيل محركات، ازالة الدهون، الحشرات وهكذا     1:2 -
غسيل ارضيات الكراجات (أاليبوكسي)                1:30

غسيل األرضيات مع تلميع                                1:200

التحذيرات 
• استخدم القفازات الواقية.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 

للطبيب.
.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
Fatty Acid Ester, Complexing Agent

التصنيف
غير مصنف/ أو مؤشر. 

تنظيف قوي، مز يل الدهون 

رقم المنتج: 1110



TCS
Tensid Cleaning System

RENO 12

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

RENO 12 هذه المادة تنظيف بجودة عالية، آمن للمستخدم ويتحلل على الفور.
يقوم بتنظيف السخام، الدهون النيكوتين وغيرها. مالئم لتنظيف المصانع، 

أرضيات المعامل، ارضيات PVC ، تنظيف قبل اعادة الدهان، تنظيف 
السيارات، المطابع وغيرها.

المادة مناسبة لالستخدام أيضا في مصانع األغذية.

كيفية االستخدام
افرك األرضية أو المنطقة المراد تنظيفها بواسطة فرشاة رش، وبعدها اغسل 

بماء ساخن أو بارد.

المقدار
يمكن تخفيفه بالماء

نسب التخفيف المقترحة:
تنظيف خفيف وغسل األرضيات                        1:50

تنظيف عام                                                 20 - 1:10 
تنظيف اساسي                                              1 :3-5

التحذيرات 
• استخدم مالبس واقية وكمامة واقية عند الغسل بضغط عالي.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 

للطبيب.
.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
Sugarbased Surfactant, Alcohol Ethoxylate

التصنيف
يسبب الحكة. قد يسبب الحكة إذا المس العيون والجلد.

لتنظيف الماكنات وأرضيات أساس 

رقم المنتج: 1100



TCS
Tensid Cleaning System

TCS 25

 

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

TCS 25 هذه المادة آمنة للمستخدم وتتحلل على الفور. يقوم بتنظيف السخام الناجم عن 
حريق، المداخن والمركبات وغيرها.

المادة مالئمة لتنظيف الحجر، القصارة، مباني البالش (شبريس)، المصانع، أرضيات 
المعامل، تنظيف قبل اعادة الدهان، تنظيف السيارات، الحافالت، القطارات، أغطية 

الشاحنات القماشية، المطابع، مصانع األغذية وغيرها.
المادة مناسبة لالستخدام أيضا في مصانع األغذية. 

كيفية االستخدام
قم بتغطية المنطقة بالرش أو افرك األرضية بواسطة فرشاة، ونظف بضغط ماء ساخن 

أو بارد.

المقدار
يمكن تخفيفه بالماء

نسب التخفيف المقترحة:
تنظيف اساسي                                              1:5

تنظيف خفيف                                              1:20 – 1:6
غسل األرضيات وهكذا                                  1:100 – 1:50

التحذيرات 
• استخدم مالبس واقية وكمامة واقية عند الغسل بضغط عالي.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.

.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
 Disodium Metasilicate, Sugarbased Surfactant, Alcohol

Ethoxylate, Glycolic Ethers

التصنيف
يسبب الحكة. قد يسبب الحكة إذا المس العيون والجلد.

مزيل السخام 

رقم المنتج: 1120



TCS
Tensid Cleaning System

RENO 14

 

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

RENO 14 هذه مادة تنظيف قوية جدا، مناسبة لتنظيف أسطح ملوثة بشكل 
كبير. المادة تذيب السخام، وترسبات الدهون وينظف بشكل فعال الراتنجات من 

رؤوس المحركات ومناشير مهنية.
المادة مخصصة لتنظيف المجاري، الحمامات الشمسية، اجهزة توليد الطاقة 

ومواقع عديدة ملوثة بشكل كبير. 

كيفية االستخدام
أسكب الكمية المطلوبة على األرضية، أفركها وأغسلها بضغط ماء.

المقدار
يمكن تخفيفه بالماء

نسب التخفيف المقترحة:
تنظيف خفيف                         10-30 : 1
تنظيف اساسي                        5-10 : 1
تنظيف الراتنجات                     5-10 : 1

التحذيرات 
• استخدم قفازات واقية.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 

للطبيب.
MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
  Potassium Hydroxide

التصنيف
مادة مسببة للتآكل. يتحلل بنسبة %90 بعد 28 يوم.

• فعال على وجه الخصوص لفتح االنسدادات

منظف اساسي لتلوث صعب 

رقم المنتج: 1102



TCS
Tensid Cleaning System

CYROX

 

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

CYROX هذه مادة تعقيم مدموجة تزيل بقع الكلس والصدأ. تنظف العفن عن األسطح، ال 
تحتوي على مركبات الكلور تتحلل بسهولة. تنظف وتعقم معظم االسطح باستثناء المعدنية، 

تذيب بقع الصدأ ويزيل العفن األسود. تستخدم ايضا كمادة مبيضة وتزيل البقع عن الغسيل.  

كيفية االستخدام
تنظيف أسطح حجرية، بالط، طوب وباطون:

خفف المادة بالماء بنسبة 1:3-10 
رش المادة بضغط خفيف او ادهن بواسطة فرشاة من األسفل لألعلى.

انتظر حوالي 30 دقيقة.
اغسل من األعلى لألسفل بماء ساخن وبضغط عالي.

تنظيف غرف االستحمام:
خفف المادة بنسبة 1:5 لتر ماء فاتر.

نظف المنطقة من بقع الصابون والتكلس بواسطة اسفنجة ناعمة. اغسل بالماء.

تنظيف وتعقيم المطابخ: 
خفف المادة بنسبة 1.0 – 0.5 مع لتر ماء.

استخدم اسفنجة ناعمة اثناء التنظيف. اغسل المنطقة بالماء بصورة شاملة .

 غسيل (لتبييض االقمشة وازالة بقع مواد التبييض):
استخدم 1 لتر من المادة لغسلة كاملة؟

اضف المادة لداخل الغسالة قبل الشطفة االخيرة.
إلزالة بقع من منطقة محددة، ادهن مباشرة على البقعة وانتظر 10 دقائق قبل غسلها.

ال يجوز استخدام المادة لألقمشة الحساسة للتأكسد، الجلد ، الحرير، الفضة، االلمنيوم 
ومعادن حساسة أخرى. قبل استخدام المادة جربها على منطقة مخفية في الثوب.

التحذيرات 
• استخدم قفازات واقية.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.

.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
 Citric Acid, Hydrogen Peroxide, Non Ionic Surfactant

التصنيف
يسبب الحكة. قد يسبب الحكة إذا المس العيون والجلد.

مادة تنظيف وتعقيم 

رقم المنتج: 2302



TCS
Tensid Cleaning System

RENOX

 

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

RENOX عبارة عن محلول تنظيف مؤكسدة، آمنة لالستخدام، مخصصة 
للتنظيف، تعقيم وازالة الروائح الكريهة من األغراض واألسطح. فعالة على وجه 

الخصوص لمعالجة الروائح الكبريتية أو روائح أكسدة.
فعالة ايضا لمعالجة الفطريات والبكتيريا، تتحلل ألوكسجين وماء.

لالستخدام على األسطح الخشبية، مواد عزل وباطون، كذلك لمعالجة االضرار 
الناجمة عن الحريق، الفطريات والمجاري.

انتبه! المادة فعالة ومؤكسدة، ويسبب الضرر للمعادن مثل الحديد، النحاس 
واأللمنيوم.

قبل استخدامه على األسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية  

كيفية االستخدام
رش المادة بضغط خفيف، اتركها تذوب على السطح وامسحها.

ال داعي لغسلها بالماء بعد االستخدام, المادة تتحلل لوحدها ألوكسجين وماء

المقدار
يمكن استخدام المادة المركزة أو تخفيفها بالماء بنسبة 1:5
تذكر ! RENOX مخفف يجب استخدامه في نفس اليوم.

التحذيرات 
• استخدم قفازات مالبس ونظارات واقية.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 

للطبيب.
.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
 Hydrogen Peroxide

التصنيف
يسبب الحكة. قد يسبب الحكة إذا المس العيون والجلد.

مادة معقمة ومؤكسدة 

رقم المنتج: 2303



TCS
Tensid Cleaning System

WINDOW CLEANER

 

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

منظف الشبابيك/ الزجاج 

رقم المنتج: 2500

WINDOW CLEANER هي مادة لتنظيف الشبابيك 
والزجاج، أمنة لالستخدام وتتحلل بسهولة، جاهزة لالستخدام 

وال تترك آثارا.   

كيفية االستخدام
رش المادة على األسطح وأمسحها بمنديل نظيف. يمكن 

تنظيف األوساخ الشديدة بواسطة منديل نايلون أبيض.

المقدار
ال يمكن تخفيفه.

فاعلية التغطية
0.3-0.1  لتر لكل متر مربع .

التحذيرات 
• استخدم قفازات مالبس ونظارات واقية.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء 
والتوجه للمستشفى.

• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً 
بالماء الجاري والتوجه للطبيب.

.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
An  Ionic Surfactant, 2-Propanole, Ethanol

التصنيف
غير مصنف/ أو مؤشر



TCS
Tensid Cleaning System

BIO-ONE

 

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

BIO-ONE هي مادة عصرية على أساس الماء، أمنة لالستخدام وتتحلل 
بسهولة. المادة تحتوي على زراعة بكتيريا غير مسببة لألمراض، المادة ال 

تغطي الروائح بل تهاجم جزيئات الروائح وتبطل مفعولها، وبعد ذلك تفككها لثاني 
أوكسيد الكربون وماء عديم الرائحة.   

كيفية االستخدام
BIO-ONE هي مادة سائلة، ويجب رشها مباشرة على مصدر الرائحة، أو على 

األسطح التي امتصت الروائح وبعد ذلك يجب فركها وتنظيفها.

المقدار
يمكن تخفيفها بالماء حسب الحاجة حتى نسبة 1:10 بالماء.

فاعلية التغطية
 0.3-0.1  لتر لكل متر مربع .

التحذيرات 
• استخدم قفازات مالبس ونظارات واقية.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 

للطبيب.
.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
Non Pathogenic Bacterial Culture

التصنيف
غير مصنف/ أو مؤشر.

مزيل الروائح 

رقم المنتج: 2301



TCS
Tensid Cleaning System

BIO-ONE LIME

 

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

BIO-ONE LIME هي مادة عصرية على أساس الماء، أمنة لالستخدام 
وتتحلل بسهولة. المادة تحتوي على زراعة بكتيريا غير مسببة لألمراض، المادة 

ال تغطي الروائح بل تهاجم جزيئات الروائح وتبطل مفعولها، وبعد ذلك تفككها 
لثاني أوكسيد الكربون وماء عديم الرائحة. 

تترك المادة خلفها رائحة ليمون خفيفة.  

كيفية االستخدام
BIO-ONE LIME هي مادة سائلة، ويجب رشها مباشرة على مصدر 

الرائحة، أو على األسطح التي امتصت الروائح وبعد ذلك يجب فركها وتنظيفها.

المقدار
يمكن تخفيفها بالماء حسب الحاجة حتى نسبة 1:10 بالماء.

فاعلية التغطية
 0.3-0.1  لتر لكل متر مربع .

التحذيرات 
• استخدم  نظارات واقية (للوقاية من تراشق المادة).

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 

للطبيب.
.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
Non Pathogenic Bacterial Culture

التصنيف
غير مصنف/ أو مؤشر.

مزيل الروائح برائحة الليمون

رقم المنتج: 2401



TCS
Tensid Cleaning System

GLUE REMOVER

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

GLUE REMOVER هي مادة مزيلة للصمغ القوي التي تذيب وتنظف 
بشكل فعال اصماغ حديثة وقديمة. المادة مالئمة لالستخدام عبى أسطح مختلفة، 

باستثناء البيرسبيكس.

كيفية االستخدام
ادهن المادة على الصمغ بواسطة فرشاة أو منديل ناعم. انتظر حتى يذوب 

الصمغ، أفرك بواسطة الفرشاة ثم اغسل بالماء.

المقدار
ال يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية
 0.3-0.1  لتر لكل متر مربع .

التحذيرات 
• استخدم  قفازات ونظارات واقية. استخدم الكمامة في المناطق المغلقة.

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 

للطبيب.
.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
Solvent Naphtha and Isopropanole

التصنيف
مسبب للضرر. من الممكن أن يسبب أضرار للرئتين في حال ابتالعه وجفاف 

للجلد
يشكل خطرا على الكائنات المائية.

قابل لالشتعال.
يتحلل بشكل جزئي.

مالحظات
قبل استخدامه على األسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، عندما تجف 

المادة على السطح تنتهي فاعليتها.

مزيل الصمغ

رقم المنتج: 1800



TCS
Tensid Cleaning System

BETO

 

Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

BETO مادة تذيب وتتخلص بفاعلية من الصدأ عن اسطح الحديد والفوالذ، 
ويترك السطح نظيفا وجاهزا للدهان فور جفافه.

.ممتازة ايضا في التحضير المسبق للدهان على الباطون، آمنة لالستخدام وتتحلل 
على الفور.  

كيفية االستخدام
األسطح الملونة: ضع طبقة سميكة من المادة على الكتابة بواسطة فرشاة، انتظر 

بواسطة فرشاة أو رش المادة أو نقعه (غمره) في حوض مع المادة.
في حال استخدام المادة على أسطح معدة للدهان، ال يجب غسلها بالماء بعد 

االستخدام بل يجب تركها تجف.

المقدار
يمكن تخفيفه بالماء

نسبة التخفيف المقترحة:
ازالة الصدأ   ال يجب تخفيفه

استخدام تحضيري على الباطون  1:4

التحذيرات 
• استخدم  قفازات ومالبس واقية. في حال الغسل بضغط عالي ارتدي كمامة أو 

نظارات واقية.
• ابعده عن متناول يد االطفال.

• ليس لألكل.
• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.

• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 
للطبيب.

.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

معالجة النفايات
يمكن شطف المادة لداخل مجاري الصرف الصحي وذلك بعد ابطال مفعولها

يحتوي على
Phosphoric Acid, Corrosion Inhibitors and Surfactants

التصنيف
مسبب للتآكل.

مالحظات
قبل استخدامه على األسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، عندما تجف 

المادة على السطح تنتهي فاعليتها.

مزيل الصدأ

رقم المنتج: 1302
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Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

METO هي مادة آمنة لالستخدام وتتحلل على الفور. تقوم بإذابة وتنظيف 
وبشكل فعال البقع الكلسية واالمالح المختلفة المتراكمة على األسطح. المادة 

تترك المنطقة نظيفة، وهي مالئمة لالستخدام على الفوالذ المقاوم للصدأ (ستانلس 
ستيل)، في المختبرات، في غرف االستحمام (دش)، في المطابخ، في برك 

السباحة على البالط وغير ذلك.  

كيفية االستخدام
بلل المنطقة بالماء.

ضع المادة على البقع بواسطة فرشاة أو مرش بضغط خفيف.
انتظر حتى اذابة االمالح.

اغسل بالماء قبل جفاف المادة.

المقدار
ال يجوز تخفيفه.

التحذيرات 
• استخدم  قفازات ومالبس واقية. في حال الغسل بضغط عالي ارتدي كمامة أو 

نظارات واقية.
• ابعده عن متناول يد االطفال.

• ليس لألكل.
• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.

• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 
للطبيب.

.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
Phosphoric Acid, Dodecyl benzene sulfonic Acid

التصنيف
يسبب الحكة. قد يسبب الحكة إذا المس العيون والجلد.

مالحظات
قبل استخدامه على األسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، عندما تجف 

المادة على السطح تنتهي فاعليتها.

مزيل التكلس

رقم المنتج: 1303
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Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

TCS 1111 هي مادة لتنظيف وازالة الطحالب، العفن الفطري، الطحلب 
وفطريات الجدران عن االسطح المختلفة، مادة آمنة لالستخدام وتتحلل على 

الفور. 
المادة تنظف وتعقم بكتيريا وكائنات دقيقة الموجودة في انظمة التهوية المختلفة، 

الجدران، المطابخ، غرف االستحمام (دش) وغير ذلك.

كيفية االستخدام
نظف السطح من الدهون وضع المادة بغزارة بواسطة فرد رش بضغط خفيف.

اترك المادة تتفاعل على السطح لمدة 5-30 دقيقة ونظفها بضغط الماء.
في حال كانت المادة ستستخدم للوقاية من فطريات الجدران، الطحالب أو العفن 

الفطري- ال يتوجب غسل المنطقة بعد وضع المادة (المعالجة).

المقدار
يمكن تخفيفها بالماء.

نسب التخفيف المقترحة:
تعقيم األسطح وغرف االستحمام (دش)     1:10
تعقيم المطابخ                                     1:25

حماية األسطح                                    1:25-50
أنظمة التهوية                                     1:100

التحذيرات 
• استخدم  قفازات ونظارات ومالبس واقية. 

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 

للطبيب.
.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
 Benzalkonium Chloride

التصنيف
يسبب الحكة. قد يسبب الحكة إذا المس العيون والجلد.

تنظيف ووقاية من فطريات 
الجدران والعفن الفطري

رقم المنتج: 1111
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Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

SPEEDY هي مادة تنظيف فعالة الذي يشكل بديال لمواد التبييض ومالئم 
للبيت والمكتب على حد سواء، مادة آمنة لالستخدام وتتحلل على الفور. 

المادة تنظف دهون، سخام، نيكوتين، أسطح PVC واوساخ شديدة. مناسبة 
لالستخدام في معظم االسطح. المادة شفافة برائحة الليمون.  

كيفية االستخدام
رش المادة على السطح وانتظر بضع دقائق.

نظف باستخدام قطعة قماش أو قماش ممتص.

المقدار
ال يجوز تخفيفه.

التحذيرات 
• استخدم  قفازات واقية. 

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 

للطبيب.
.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
 Non Ionic and Amphoteric Surfactant, Glycolic Ethers,

Sequestrants and Perfume

التصنيف
غير مصنف/ أو مؤشر.

• المادة فعالة بالتحديد لتنظيف حوض االستحمام، المرحاض حوض المغسلة 
والمجلى

منظف أساسي

رقم المنتج: 1119
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Urban System Solution هاتف: 6333906-02 | فاكس: www.uss.co.il | office@uss.co.il | 02-6505908 | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعاله عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB ال تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على 
مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسوؤل عن النتائج.

VASKONOLهي مادة لتنظيف الشحم، ترسبات الدهون، نفط واالسلحة 
وغير ذلك.

فعالة لالستخدام على اجزاء الماكنات، محركات والصناعات الثقيلة. مناسبة 
لجميع انواع المركبات والماكنات التي تحتاج الى تنظيف عدة مرات في اليوم، 

مادة آمنة لالستخدام وتتحلل على الفور. 
مناسبة لالستخدام بالتحديد  في االماكن المغلقة.

كيفية االستخدام
عند تنظيف المركبات والماكنات، رش المادة بواسطة مرش بضغط خفيف، 

انتظر حوالي 5 دقائق وبعدها اغسل بالماء.

المقدار
ال يجوز تخفيفه.

التحذيرات 
• استخدم  قفازات، مالبس ونظارات واقية. 

• ابعده عن متناول يد االطفال.
• ليس لألكل.

• في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
• في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه 

للطبيب.
.MSDS لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة •

يحتوي على
Hydrochloric Acid

التصنيف
مسبب للضرر. من الممكن أن يسبب أضرار للرئتين في حال ابتالعه

منظف الدهون والشحم

رقم المنتج: 1702



 







  

شركة Urban System Solutions هي مزودة حلول شاملة، إلزالة الكتابة على الجدران، تنظيفات 
عامة وحماية المناطق الحضرية، الصناعية، المؤسسات والبيوت.

هذه الحلول توفر تكلفة الصيانة والحيازة وتحافظ على الممتلكات الخاصة بزبائننا.

رؤيتنا ان نكون الحل:
• األكثر فاعلية.

• آمن للمستخدم وصديق للبيئة.
• لتنظيف وحماية والمحافطة على مظهر نظيف.

نقوم باستيراد منتجاتنا من شركة TRION TENSID AB السويدية، التي تقوم بانتاج وتوزيع هذه 
المواد منذ 30 عاما إلى دول عديدة حول العالم.

ما يميز هذه المواد هو التصور واالهتمام البيئي لشركة TRION، التي تنتج هذه المنتجات من مواد 
متحللة وآمنة للمستخدم وصديقة للبيئة.

صحة مستخدم المواد ال تقل أهمية عن سالمة البيئة، لذلك أيضا مواد التنظيف ومزيل الدهون تتحلل 
وليست ذات رائحة حادة.

كجزء من اعطاء حلول من خالل تزويد المواد، تمنح شركة Urban System Solutions  زبائنها 
تدريب ومرافقة عن قرب، حتى يتم استخدام المواد بشكل عقالني، صحيح وأكثر فاعلية.

منتجات الوقاية من الكتابة على األسطح، األوساخ وتغلل المياه (خاصة بعد رش الرمل و/ أو بناء جديد) 
هي جزء مهم من اهتماماتنا الشاملة،

حيث أن حماية األسطح تكون دائما أقل تكلفة من ترميمها جراء الكتابة عليها أو اتساخها،
كذلك أيضا عملية التشريب، التي تحمي الطبقة الخارجية لجميع أنواع الحجارة من التكسر نتيجة تسرب 

الماء واألمالح، بهت الدهان، السخام وأية أوساخ عضوية أخرى.

نعدكم:
أن نقوم بتزويد أفضل المنتجات، مع مالءمة قصوى بين احتياجات الزبون ومنتجاتنا، 

وكل ذلك من خالل تقديم أفضل األسعار.

من شركة بورنشتاين الصناعية طالء وحماية م.ض
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