
 

 

 

 شرکت توليدی دل آران روز

 )سهامی خاص(
 

DELARAN ROOZ 

Add:Unit 16 ,217 buld,navab st,azadi ave,Tehran-iran 
 

Tel:021-66947491,66947449,66947522 
Fax:021-66947449 

www.delaranrooz.com                                 info@delaranrooz.com                                                 
 

IMS 

ISO 9001,14001,18001 
 

 

 CLEAN BREAK )كلينر سوپر(  
 كه با غلظت زياد و قدرت يكي ازمحصوالت دل آران روز مي باشدباكف  مايع تميز كننده سوپركلينر

پاك كنندگي  بسيارفرموله شده است  . مواد اصلي  آن  به طريقي انتخاب  شده كه ضمن پاك كنندگي 

از نظر قيمت نيز از هر نوع صابون مايع ويا پودرتميز كننده مشابه ديگر ارزانتر ومقرون به صرفه ترباشد  

 چون اختصاصا براي نظافت در سطوح بزرگ و صنايع تهيه شده است . 

 كنندگي :قدرت پاك 

چون مواد تركيبي سووپركلينر از مرغوبترين مواد شيميايي انتخاب شده با مصر   دايمي آن آااري      

كليه سطوح آلوده  گذارد و پس ازمصور  يچربي و آلودگيهاي مختلف روي سوطوح باقي نم –از چركي 

 همميشه شفا  و پاكيزه باقي خواهد ماند. 

 موارد مصر  : 

 ميشوووود مصووور  باشووود خورده واكس كه زميني روي بر حتي چربي هب آلوده سوووطوح نوع همه

 عهضاي هيچگونه شده رنگ پنجره و ودرب مصونويي  وچرمهاي پوش كف رويباكف  كاربردسووپركلينر 

 نخواهد غيره و رنگ شوودن مات مثل سووو  اار وجه هيچ به آن مداوم اسووتفاده و. گذارد نمي بجاي اي

 . داشت

 

 طرز مصر  :

قسمت آب رقيق شده و به وسيله ابر يا پارچه و يا اسپري  01با  با كف يك  قسومت از سووپر كلينر    

 بعد از چند  دقيقه با پارچه و آب خالص شستشو مي دهند .  آغشته نموده وسطوح را

را مي توان در محيط بسووته و كارگاههاي سوورپوشوويده  بدون ايجاد ناراحتي مورد   باكفسوووپر كلينر

 داد. ه قراراستفاد

 مشخصات فني :  -

 گرم / سانتي متر مكعب  0دانسيته :      رنگ : سبز رنگ 

 7-9محلول خالص :       PH                    بخارات سمي: ندارد                                

 اار بر روي فلزات : ندارد      نقطه اشتعال :   ندارد   
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 بدون كف  كلينر سوپر  

 

اك پ كه با غلظت زياد و قدرت يكي ازمحصوالت دل آران روز مي باشد مايع تميز كننده سوپركلينر

كنندگي  بسيارفرموله شده است  . مواد اصلي  آن  به طريقي انتخاب  شده كه ضمن  پاك كنندگي از 

باشد ر به صرفه ت يا پودرتميز كننده مشابه ديگر ارزانتر ومقرون نظر قيمت نيز از هر نوع صابون مايع و

 چون اختصاصا براي نظافت در سطوح بزرگ و صنايع تهيه شده است . 

 قدرت پاك كنندگي :

ي با مصر  دايمي آن آاار ،چون مواد تركيبي سووپركلينر از مرغوبترين مواد شيميايي انتخاب شده     

سووطوح آلوده   كليه گذارد و پس ازمصوور يچربي و آلودگيهاي مختلف روي سووطوح باقي نم-از چركي

 هميشه  شفا  و پاكيزه باقي خواهد ماند . 

 

 موارد مصرف : 

 .ميشووود مصوور  باشوود خورده واكس كه زميني روي بر حتي چربي به آلوده سووطوح نوع همه

 يا ضايعه هيچگونه شده رنگ پنجره و دربو  مصنويي چرمهايو   پوش كف روي  كاربردسووپركلينر 

  داشت نخواهد غيره و رنگ شدن مات مثل سو  اار  وجه هيچ به آن مداوم استفاده.  گذارد نمي بجاي

 طرز مصرف :

قسمت آب رقيق شده و به وسيله ابر يا پارچه و يا اسپري سطوح  01يك  قسومت از سوپر كلينر  با    

 بعد از چند  دقيقه با پارچه و آب خالص شستشو مي دهند .  آغشته نموده  ورا

توان در محيط بسوته و كارگاههاي سرپوشيده  بدون ايجاد  ناراحتي مورد استفاده  سووپر كلينر را مي  

 قرار دا د .

 

 مشخصات فني :  -

 گرم / سانتي متر مكعب  0دانسيته :      رنگ : سبز رنگ 

 7-9محلول خالص :       PH                       بخارات سمي: ندارد                                

 اار بر روي فلزات : ندارد      نقطه اشتعال :   ندارد   
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 سوپر كلينر با كف كنترل شده

 

اين فرآورده براي ماشين هاي كف شويي فرموله گرديده است اين فرآورده با قدرت پاك كنندگي باال  

اك رنوع پو خاصيت نفوذ  يالي , ضمن پا ك كنندگي ايده آل از توليد كف زياد جلوگيري كرده و از ه

كننده ديگري مقرون به صورفه تر مي باشد . اين فرآورده كليه آلودگي هاي حاصل از روغن ,  چربي ,  

دوده ,واكس و غيره را از روي سوطوح براحتي پاك نموده و سوطوح را هميشه شفا  و پاكيزه نگه مي   

 دارد . 

 مواردمصرف : 

الف: بدون ماشين شستشو : ابتدا مقداري از سوپركلينر را بدون رقيق كردن بر روي زمين ريخته و تي 

 بكشيد و سپس با يك تي زمين را آبكشي كنيد . 

ب : همراه با ماشوين شستشو : مقداري از سوپركلينر را داخل رر  ماشين شستشو ريخته به آن آب  

 ماشين زمين را بشوييد . اضافه كنيد و سپس با توجه به خصوصيات 

ج : جهت استفاده سطوح رنگ روغني شده يا سراميك يا چرمي مقداري از آنرا داخل يك رر  ريخته 

به آن آب اضوافه كنيد سوپس با دستمال كشي سطوح را تميز نموده و با يك دستمال نمناك آبكشي   

 كنيد . 

 احتياط : 

 استفاده كنيد . هنگام استفاده از سوپركلينر بدون كف از دستكش 

 مشخصات فني : 

 شكل راهري :  مايع سبزرنگ 

 / گرم برسانتي مترمكعب 0دانسيته  : 

PH  : 7-9محلول خالص  

 ميزان حالليت : با هرنسبتي  حل مي شود . 

 بخارات سمي : ندارد 

 نقطه اشتعال : ندارد 

 اار برروي فلزات : ندارد 

 رد . اار برروي الستيك طبيعي  و مصنويي : ندا

 اسانس –پلي الكلها  –مواد متشكله : دترجنتهاي طبيعي ومصنويي 
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