
Seramik, porselen seramik gibi kaplama 
malzemeleri ve derz dolguların üzerinde 
zaman içerisinde doğal yollarla oluşan kir, 
kireç ve deterjan kalın�larının ve kahve, yağ, 
meyve suyu gibi zorlu lekelerin 
çıkarılmasında kullanılan asidik olmayan 
derzleri aşındırmadan çıkarılmasında 
kullanılan organik temizlik malzemesidir
 

Asitlere dayanıklı kaplama malzemeleri 
Seramik yüzeylerde kalan çimento esaslı
yapış�rıcı ve derz dolgu ar�klarının 
temizlenmesinde üzerindeki kalın�larını 
temizleyen, asidik temizlik malzemesidir. 

Ürün Tanımı (206-1)
• Uygulamaya geçmeden önce temizlenecek yüzey kuru olmalıdır.

• Kir miktarına ve yoğunluğuna bağlı olarak Derz Temizleyici'nin tüke�mi değişebilir.

• Derz Temizleyici derz dolgu üzerindeki kirli bölgeye yakın mesafeden bolca sıkılmalıdır. 

• Derz Temizleyici kirli derz ile temasa geçerek köpürmesi beklenmelidir. 3-5 dakika sonra 

bez veya sünger yardımı ile temizlemeye başlanmalıdır 

• Temizlik sonucu oluşan kirli su, sünger ile yüzeyden alınmalıdır. Bez ve sünger, temiz su 

ile sık sık yıkanmalıdır.

• Bütün alan temizlendikten sonra lekelerin kaldığı bölgeler varsa hafifçe ovalanmalıdır. 

• Bütün alan bol su ile durulayarak silinmeli ve kurumaya bırakılmalıdır. 

Uygulama (206-1)

• Cilalı ve perdahlı yüzeylerde, parla�lmış mermerlerde ve aside dayanıklı olmayan 
kaplama malzemelerinde kullanılmamalıdır. Ürün uygulanacak yüzeyler üzerinde 
kullanmadan önce denenmelidir. 
• Yağ temizleme işleminde kullanılmamalıdır.
• Ürünün derz dolgu ile fazla temas etmemesine özen gösterilmelidir. 
• Kalın� miktarına bağlı olarak 1/1 ya da 1/5 oranında suyla karış�rılabilir.
• Çimento Sökücü, temizleme yapılacak alanın yaklaşık 2-4 m2'lik bölümüne �rça ile 
yayılmalıdır. 
• 3-5 dakika bekledikten sonra �rça veya sert bir sünger ile ovalayarak temizlemeye 
başlanmalıdır.
• Yerde oluşan kirli su el ile yapılan uygulamalarda sünger ile bir kovaya, makine ile 
yapılan uygulamalarda vakum makinesi ile alınmalıdır. Bez ve sünger, temiz su ile sık sık 
yıkanmalıdır. 
• Bütün alan temizlendikten sonra lekelerin kaldığı bölgeler için Çimento Sökücü daha az 
su karış�rılarak tekrar hazırlanmalı ve lekelerin üzerine uygulanmalıdır. 
• Bütün alan bol su ile durulayarak silinmeli veya vakumla alınmalı, sonrasında kurumaya 
bırakılmalıdır. 
• Zorlu kalın�ların temizlenmesinde Çimento Sökücü su ile seyrel�lmeden daha uzun 
süre leke yüzeyinde bırakılarak uygulanmalıdır. 

Uygulama (206-2)

CLEANVOX 206
Derz Leke Temizleyici (206-1)
Çimento Derz & Harç Sökücü (206-2)

Özellikleri (206-1)
• Doğal kirlerde etkilidir.
• Doğal içeriği sayesinde derz dolgu yüzeyini 
aşındırmaz. 

WhatsApp Uyg. Video

Ürün Tanımı (206-2)

Kullanım Alanları (206-1)
•  Seramik, porselen seramik ve derz dolgular 
üzerinde mükemmel sonuç verir.
• Mermer, granit ve doğal taş üzerinde 
kullanıma uygun değildir. Bu türler dışında 
kalan kaplama malzemelerinde kullanım için 
küçük bir alanda deneme yapılması tavsiye 
edilir. 

Kullanım Alanları (206-2)
•  Seramik, klinker, ko�o, rus�k döşeme, ocak 
taşları, doğal taş, granit, porselen seramik, 
sırlı seramik gibi kaplama malzemeleri 
üzerindeki çimento ve kireç esaslı tüm inşaat 
ar�kları ve harç kalın�larının kolayca 
temizlenmesinde kullanılır. 

Özellikleri (206-2)
• Seramik yüzeylerde kalan çimento esaslı
yapış�rıcı ve derz dolgu ar�klarının 
temizlenmesini sağlar
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• Ürün uygulaması sırasında las�k eldiven kullanılması tavsiye edilir.

• Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.

• Ürünler çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.

• Gerekli durumlarda doktorlara danışılmalıdır.

• R38 Cildi tahriş eder.

• R41 Ciddi göz hastalıkları tehlikesi Krom VI içerir. Alerjik tepkime gerçekleşebilir.

• R43 Cilt ile temasta hassasiyet oluşturabilir.

• Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

•  S22 Tozları solumayın.

• S24/25 Göz ve cilt temasından sakının.

• S26 Göz ile temasında direk bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

• S37/39 Yutulması halinde direk doktora başvurun, ürün kabını ve e�ke� gösterin

Güvenlik Dikkat!
• Ürünü, kauçuk eldiven giyerek 

kullanılmalıdır.

• Cilde ve göze doğrudan temas 

e�rilmemelidir.

Daha ayrın�lı bilgi için Güvenlik Bilgi 

Formu'na başvurunuz. 

• Metal yüzeyde renk değişimine sebep 

verebileceği için kullanım esnasında 

temasından kaçınılmalıdır.

• Uygulama esnasında ortam iyice 

havalandırılmalıdır. 

1 Lt.643845894283 206-1

Depolama
• 5°C - 35°C arasında guneş ışığına maruz 
kalmayacak şekilde depolanmalıdır. 

Raf Ömrü
• Açılmamış ambalajın’da
kuru ortamda 12 ay

Ambalaj
• 1 Lt bidon

Renk
• Şeffaf

CLEANVOX 206
Derz Leke Temizleyici (206-1)
Çimento Derz & Harç Sökücü (206-2)

1 Lt.643845894276 206-2

info@voxyk.com

Zhejiang / CHINA
+86 189 5849 3722

Houston / USA

+1 713 307 54 91
info@voxchem.com

Florida & East Coast / USA

+1 407 342 33 39
info@voxyk.com

Erbil / IRAQ

+90 530 244 97 66
info@voxyk.com

Antwerpen / BELGIUM

+32 3 830 1016
İnfo@voxyk.com

Hacı Yusuf Mescit Mh, Hilal Cd. No: 100/1  42030 Karatay / KONYA / TURKEY
VOX YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

+90 532 111 0 869 info@voxyk.com

WhatsApp Uyg. Video Web Site

Libya / BAYDARSAN

+90 532 603 01 79
info@voxyk.com

France / STONE

+33 6 48 065821
info@voxyk.com

•Belir�len süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.‚
•Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belir�len uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama 
hatalarından VOX Yapı Kimyasalları San. ve Tic . Ltd. Ş�. sorumlu değildir.
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