
ZHIKA CLEAN

ژیکاکلین

چربی زداي معجز هگر همه کاره 
مناسب کارهاي خانگی و صنعتی

افزودنیهاي بتن، مواد شیمیایی ساختمانی و صنعتی  

ژیکاکلین را روي اسفنج یا پارچه ریخته و سطح را پاك کنید

رو شهاي مصرف:

ژیکاکلین را روي سطح اسپري کرده و یا بریزید و با وسیله مناسب

پخش کنید و پس از چند دقیقه با آب شستشو دهید.

ژیکاکلین را با آب مصرفی دستگا ههاي شستشوي فشار قوي

مخلوط کرده و سطح مورد نظر را با آن بشویید.

ژیکاوا نماد کیفیت در صنعت شیمیایی ساختمان ایران

براي کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با سایر محصولات ژیکاوا با

ما تماس بگیرید.

دفتر تهران 22397632-021    دفتر مشهد: 051-37230501

مرکز پخش فروشگا ههاي سطح شهر:

Cleansing concentrate 
for removal of 
oil and grease 

WWW.ZHIKAVA.COMzhikavairanwww.zhikava.comبر اساس دانش فنی و مواد اولیه شرکت KLB -KOETZTAL  آلمان

براي دسترسی به راهنماي مصرف

و اطلاعات جام عتر اسکن نمایید.

صداي مشاور: 3894838 0912

Zhikava
مزایا:

فاقد حلال                          غیر قابل اشتعال

کاملا موثر و نفوذگر               مقرون به صرفه و اقتصادي 

آماده مصرف و ب یبو              فاقد گازهاي متصاعد شونده

داراي تائیدیه بهداشتی      

           

بسته بندي:

قوط یهاي 400 گرمی اسپر يدار

گال نهاي 1، 4 و 20 لیتري جهت مصارف صنعتی

Zhikava



ژیکاکلین

ژیکاکلین به داخل لای ههاي ضـــخیم چربی نفوذ کرده و آنها را به 

صورت قطرات میکرو به حالت امولسیون تبدیل کرده که به راحتی

با آب شسته و جدا م یشوند.

ژیکاکلین به صورت کنسانتره تولید و در هنگام 

مصرف می توان آن را با آب رقیق و استفاده نمود.

موارد مصرف صنعتی 

جهت تمیز کردن ســطوح چرب و آلوده کارخان هها و کارگا ههاي

صـنعتی مانند سـطوح کف تعمیرگا هها، تراشــکار يها، انبارهاي 

قدیمی، سال ن تولید به خصوص صنایع غذایی و کارخانجات لبنی

تمیز کردن تمام دستگا هها و قطعات ماشین آلات

بهترین جایگزین حلا لهاي نفتی و بنزینی که مشکلات این

گونه مواد مانند متصـاعد شدن گازهاي مضـر براي محیط

زیست و انسان و خطر آت شزائی را نداشته و به پوست بدن

آسیب نم یرساند

بهترین شوینده براي کاروا شها جهت شستشوي بدنه، موتور

و لاستی کها

جهت ایجاد شرایط فنی لازم براي اجراي پوش شهاي پلیمري

مانند اپوکسی بر روي سطوح بتنی

ژیکاکلین بر اساس دانش فنی شرکت                             آلمان

و با ترکیب چند ماده شـوینده قوي و بدون اسـتفاده از مواد حلال 

تولید م یشود و مناسب برطرف کردن انواع چرب یهاي کهنه و نفوذ

کرده روي انواع سطوح و اجسام م یباشد.
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موارد مصرف خانگی:

تمیز کردن اجاق گاز، 

فر، مایکروفر، هود، 

سطوح کابینت

 

شستشوي کف آشپزخانه

سروی سهاي بهداشتی و

سرامی کهاي کف منزل،

شیشه

چربی زدایی ظروف فلزي

آشپزخانه
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