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PRONING 

                        531 
AĞIR LEKELER İÇİN ENDÜSTRİYEL 

YÜZEY TEMİZLEYİCİ 
 
 
 

ÜRÜN TANIMI: 
Beton, karo çini, dökme çini, fayans ,mermer ve bunun gibi zamanla ağır yağ birikmiş ve 
yoğun kirlenmiş  yüzeylerin temizlenmesinde  kullanılmak üzere özel formüle edilmiş 
kimyasal temizleyicidir. 

 
ÖZELLİKLER : 
Yağ ,boya kalıntısı ,vb kirlerde  

Beton ve harç kalıntısı temizliğinde . 

İçerisinde bulunan özel formüle edilmiş kimyasallardan dolayı yoğun iş gücüne  gerek 
olmadan rahat bir şekilde temizlik sağlar. 

Konsantre bir ürün  olma özelliğine sahiptir. 

Zemine boya ve kaplama yapılacak ise pronıng 531 ürünümüzün iyice  temizlenmesi boyanın 
ve kaplamanın daha iyi tutunmasını sağlayacaktır. 

 
 
KULLANIM ALANLARI: 
Depo , fabrika ,otopark ,Her tür askeri alan, 
Havaalanları, limanlar, tersaneler, 
Her türlü endüstriyel alanlar, imalathane ve depolar, 
Sağlık tesisleri, hastaneler, alışveriş merkezleri, işmerkezleri, oteller, tatil köyleri, 

 
 
 

UYGULAMA TALİMATI: 
Zemin üzerinde bulunan yağ ve kir cinsine yoğunluğuna göre  göre   1/1  oranında suyla 
seyreltmeniz ve deneyerek uygulamanız önerilir. 

Yağ bulunan yüzeye uygulanan ürünümüz içerisinde bulunan özel formül ile yüzeyde 
köpürerek etkili bir temizlik yapmaya başlar köpürme işlemi bitinceye kadar fırça yada 
makine ile ovalama işlemine devam edilir. Köpürme  işlemi bittikten sonra yüzeyin bol ile 
durulanması tevsiye edilir. 

Bazı zeminlerin yapılarının farklı olmasından dolayı yağ tabakası zemine güçlü bir şekilde  
nüfus ederler, bu tarz yüzeylerde işlemin bir kaç kere tekrarlanması gerekebilir. 

Ürünün kullanılması gereken ortamın havalandırma özelliği olması gerekmektedir.  
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Uygulama Ekipmanı: 

Temizlik Makinesi 
Fırça 
 
 
TÜKETİM: 
Zemine ve kirlilik durumuna bağlı yaklaşık  250-500 gr/m2 
 
AMBALAJ:  
30 kg  plastik ambalaj 
 
 
RAF ÖMRÜ: 
Rutubetsiz ve kuru (+10 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. 
Nemden uzak tutulmalıdır. 
 
DEPOLAMA KOŞULLARI: 
Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+10 C ile +25 C arası sıcaklık) 
ortamda depolanmalıdır.Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. 
 
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve 
önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve 
Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili 
ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır. 
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