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Çok Amaçlı 
Yüzey Temizleyici 

RYDALL MP aşağıdaki en zor 
kirliliklerin temizliğinde kullanılır 

• Yapıştırıcı • Kan
• Karbon • Kahve
• Çamur • Parmak izi
• Çimen lekesi • Gres
• Asfalt lekesi • Toprak lekesi
• Mürekkep • Küf lekesi
• Nikotin • Petrol
• Ayakkabı izi • Lastik izi

RYDALL MP endüstriyel kuruluşlar, ticari tesisler, kurumlar ve hatta 
evsel kullanım için ideal bir üründür.  RYDALL MP her türlü petrol, yağ, 
toz gibi kirlilikleri kullanılan yüzey ne olursa olsun malzemeye zarar 
vermeden temizler. Bu güçlü ve çok yönlü biyo-bozunur temizleyici, 
konsantre haldeyken size ulaşır. Bu şekliyle bile tehlikesiz olan ürün 
değişik oranlarda seyreltilerek hemen her uygulamada kullanılabilir. 

RYDALL MP suda çözünebilen ve mineral yağ içermeyen bazik bir 
solüsyondur. İçerisindeki özel katkı maddeleri ile yağ tutma kapasitesi 
ve yüzey ıslatıcılığı arttırılmış, buna karşın aşırı köpüklenmesi 
engellenmiştir. Bu çok amaçlı temizleyici, piyasadaki mevcut solvent 
bazlı olmayan ürünlerin en güçlüsüdür ve en sert kirliliklerin bulunduğu 
en zor uygulama alanlarının temizliği için özel olarak geliştirilmiştir. 

RYDALL MP asidik ve yanıcı olmayıp, petrol ve yağ üzerinde son 
derece etkilidir ve ağır organik kirlilikleri de temizler. Ayrıca temizlenen 
yüzey üzerinde herhangi bir yağlı tabaka bırakmadığı için yangın riski 
olan yerlerin yıkanmasında da güvenle kullanılır.  

www.rydalldegreasers.com 
Kullanım Şekli: 
Su ile yıkanabilir herhangi bir yüzeye bolca püskürterek birkaç dakika bekleyiniz. Silerek temiz su ile durulayınız. İnatçı lekeler için, 
aynı prosedürü tekrarlayınız. Rydall MP nin kullanımı bu kadar güvenli ve bu kadar kolaydır! 
Kısa bir süre beklemenizin amacı, oldukça etkili olan petrol ve yağ çözücü RYDALL MP nin, kirliliklerin altına doğru sürünerek 
derinlere ulaşmasına izin vermektir. Öyleyse temel olarak, RYDALL MP ekipmanın üzerine püskürtülür, yağlı birikintinin etrafını ve altını 
iyice ıslatarak, birikintileri yüzeyden kaldırmaya başlar ve sonra kirlilikler silinerek ve/veya durulanarak temizlenir. Çok amaçlı 
temizleyicimizin içerisinde bulunan ve özel olarak tasarlanmış katkı maddeleri sayesinde yüksek yağ tutma kapasitesi, düşük 
köpüklenme ve maksimum yüzey ıslatma özellikleri gelişmiştir



  BİYO-BOZUNUR

T E K N İ K B Ü L T E N 

Seyreltme Oranları: 

Uygulama Seyreltme Oranı Uygulama Seyreltme Oranı 
Alüminyum 1:1 to 10:1 Sıva 10:1 
Otomotiv 1:1 Mutfak 10:1 
Karbon atıklar 1:1 Işıklar 10:1 
Krom 1:1 to 10:1 Yağlayıcılar 1:1 
Beton 1:1 Makineler 1:1 
Güverte 10:1 Üretim ekipmanları 1:1 
Dizel  10:1 Motorlar 1:1 
Dip tankları ve parça yıkayıcılar 1:1 Petrol atıkları 1:1 
Motor yıkama 1:1 Boya hazırlama 10:1 
Zemin temizleme ekipmanları 30:1 Basınçlı spreyler 10:1 
Zeminler 1:1 Duş, tekne ve fayans 10:1 
Çöp kutusu 10:1 Duman ve kurum 10:1 
Genel Temizlik 1:1 to 10:1 Tuvaletler 10:1 
Cam ve ayna 10:1 Menfezler 10:1 
Yağ filtreleri 1:1 Pencereler 10:1 

Bütün teknik bilgimizi ve yaratıcılığımızı RYDALL MP yi oluşturmak için kullandık.  RYDALL MP hoş kokulu, yeşil renkli, çevre için 
güvenli ve uygun şekilde paketlenmiş bir sıvıdır. RYDALL MP’ nin çeşitli ambalaj şekilleri mevcuttur. İstenilen şekle göre; 1 galon, 4x1 
galon (karton kutu içinde ), 5 galon, ve 55 galonluk bidonlarda standart talepleriniz karşılanabilmektedir.  ( Diğer boyutlar için lütfen 
firmamızla irtibata geçiniz. ) RYDALL MP sahip olduğu güvenlik, basitlik, çabukluk, etkinlik ve çok geniş uygulama olanağı ile 
endüstriyel temizlik ihtiyaçlarınızı tümüyle karşılar. RYDALL MP’ nin etkinliğini basınçlı yıkamalarda, zemin temizliğinde veya petrol, 
gres, kurum, yağ, kir, nikotin veya diğer kirlilikler üzerinde görmek için numunemizi lütfen deneyiniz. 

İlave bilgi için, lütfen bizimle irtibat kurunuz veya www.apexengineeringproducts.com adresinden sitemizi ziyaret ediniz. 
Uyarılar: Dâhili olarak kullanmayınız. Konsantre halde püskürtülen tanecikler boğazda veya geniz pasajlarında orta seviyede tahrişlere neden olabilir; taze hava 
soluyun. Kauçuk eldiven ve gözlük kullanınız.  Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz. Herhangi bir yüzeyin üzerinde kurumasına izin vermeyiniz. 
Temizlikten geriye kalan atıkları yerel, bölgesel ve federal kanun ve yönetmeliklere göre bertaraf ediniz. Donmasından sakınınız. İlave bilgi için RYDALL MP 
Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna Bakınız

Agemak Ltd.Şti. Zübeyde Hanım Mah. 622. Sok. 4/7 Büyük Sanayi/Altındağ – ANKARA 
Tel: +90 312 384 7704    Faks: +90 312 384 7706 
info@agemak.com  www.agemak.com 


