


كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 03 78 4458 لتر

الباركود المنتج

58 78 03 8690802

حزمة الباركود

96 78 03 8690802

قوة إضافیة

مزيل للصدأ والترسبات الكلسیة 4 لتر

وصف المنتج

مزیل للصدأ والترسبات الكلسیة 4 لتر

شرح المنتج

یزیل الصدأ والكلس 100% تساعد تركیبتھ القویة اإلضافیة على تنظیف كافة أنواع الطبقات الكلسیة
وبقع الصدأ الصفراء خالل ثواني.

مجاالت االستخدام

ً إبریق الشاي، سخان المیاه، مقصورة الدوش، رأس الدوش، المغاسل، دورات المیاه وأحواض االستحمام، أسطح الحمامات المصنوعة من الخزف والسیرامیك، األشیاء واألسطح الزجاجیة. ویمكن استخدامھ أیضا
في تنظیف أسطح البناء ومخلفات الركام.  إبریق الشاي، سخان المیاه، مقصورة الدوش، رأس الدوش، المغاسل، دورات المیاه وأحواض االستحمام، أسطح الحمامات المصنوعة من الخزف والسیرامیك، األشیاء

واألسطح الزجاجیة. ویمكن استخدامھ أیضاً في تنظیف أسطح البناء ومخلفات الركام.

كیفیة االستخدام

قم بسكب بورشوز المزیل للصدأ والترسبات الكلسیة بشكل مباشر في إبریق الشاي أو سخان الماء. انتظر حتى انقطاع صوت التأثیر وتنظیف الترسبات الكلسیة. بعد ذلك؛ قم بشطف إبریق الشاي أو سخان المیاه
الخاص بك لعدة مرات بكمیة وفیرة من الماء. إذا لزم األمر، قم بإعادة ھذه العملیة مرة أخرى. قم بخلط 100 مل (عدد (1) كوب شاي) من بورشوز المزیل للصدأ والترسبات الكلسیة مع لتر واحد من الماء وقم

بتطبیقھ بعد تخفیفھ في تنظیف األسطح الخزفیة وأسطح الحمامات واألسطح الزجاجیة. قم بشطف السطح بعد عملیة التنظیف بكمیة وفیرة من الماء. یمكنكم تطبیقھ بشكل مباشر على السطح في تنظیف مخلفات البناء
والركام. وقم بشطف السطح بعد عملیة التنظیف بكمیة وفیرة من الماء. 

تحذيرات

ً قم بقراءة تعلیمات االستعمال. احتفظ بھ في مكان بعید عن متناول األطفال وبعید عن المواد الغذائیة. ال تستخدموه في تنظیف األیدي، الوجھ، الجسم والمواد الغذائیة. احتفظوا بھ في مكان بارد. ال تتركوه معرضا
ألشعة الشمس. ال تستنشق األبخرة المتصاعدة أثناء االستخدام. بعد انتھاء عملیة إزالة الطبقات الكلسیة، قم بشطف اإلبریق وسطحھ بكمیة وافرة من الماء. اغسلھا جیداً بالماء بعد المناولة. تخلص من المحتویات/
الحاویة وفقاً للتعلیمات واللوائح الوطنیة. یؤدي إلى حروق جلدیة شدیدة وأضرار في العین. استخدم قفازات واقیة/ مالبس واقیة / نظارات واقیة للعین/ أدوات واقیة للوجھ. في حال مالمستھ للجلد (أو الشعر): قم

على الفور بإزالة/ خلع جمیع المالبس الملوثة واغسل بشرتك بالماء/ الدوش. عند استنشاقھ: قم بنقل الشخص المتضرر إلى الھواء الطلق و اجعلھ في وضعیة مریحة تسمح لھ بالتنفس بشكل مریح. في حال مالمستھ
لألعین: قم بغسل أعینك بكل دقة بالماء لبضع دقائق. قم بإزالة العدسات الالصقة إذا كانت مركبة على العین وسھلة الخلع. استمر بعدھا بغسل العین بعنایة. عند ابتالعھ: قم بغسل فمك جیداً بالماء. ال

تحاول االستفراغ أو التقیؤ. في حالة التسمم: اتصل ھاتفیاً بالمركز الوطني لالستشارات في حالة التسمم (Uzem) على الرقم 114 أو بھاتف الخدمات الصحیة الطارئة على الرقم 112. 



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 03 78 58باركود المنتج: Ts-0051رقم بطاقة المواصفات

: 19.2عرض المنتج (سم): 23.7ارتفاع المنتج (سم)

: 4448وزن المنتج الصافي (غم): 14.5عمق المنتج (سم)

: 20±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 4657.5وزن المنتج القائم (غم)

: 30عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 03 78 96باركود الصندوق

: 38.7عرض الصندوق (طول) (سم): 235ارتفاع الصندوق (سم)

: 18.765وزن الصندوق (كغم) (قائم): 17.792وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 8كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 772.88وزن البلیت (كغم) (قائم): 1193ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 5رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 19.322

: 40عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 02 85 11828 لتر

الباركود المنتج

28 85 02 8690802

حزمة الباركود

56 25 03 8690802

قوة إضافیة

مزيل للصدأ والترسبات الكلسیة 1 لتر

وصف المنتج

بورشوز 18 × 1000 مل

شرح المنتج

یزیل الصدأ والكلس 100% تساعد تركیبتھ القویة اإلضافیة على تنظیف كافة أنواع الطبقات الكلسیة
وبقع الصدأ الصفراء خالل ثواني.

مجاالت االستخدام

ً إبریق الشاي، سخان المیاه، مقصورة الدوش، رأس الدوش، المغاسل، دورات المیاه وأحواض االستحمام، أسطح الحمامات المصنوعة من الخزف والسیرامیك، األشیاء واألسطح الزجاجیة. ویمكن استخدامھ أیضا
في تنظیف أسطح البناء ومخلفات الركام.  إبریق الشاي، سخان المیاه، مقصورة الدوش، رأس الدوش، المغاسل، دورات المیاه وأحواض االستحمام، أسطح الحمامات المصنوعة من الخزف والسیرامیك، األشیاء

واألسطح الزجاجیة. ویمكن استخدامھ أیضاً في تنظیف أسطح البناء ومخلفات الركام.

كیفیة االستخدام

قم بسكب بورشوز المزیل للصدأ والترسبات الكلسیة بشكل مباشر في إبریق الشاي أو سخان الماء. انتظر حتى انقطاع صوت التأثیر وتنظیف الترسبات الكلسیة. بعد ذلك؛ قم بشطف إبریق الشاي أو سخان المیاه
الخاص بك لعدة مرات بكمیة وفیرة من الماء. إذا لزم األمر، قم بإعادة ھذه العملیة مرة أخرى. قم بخلط 100 مل (عدد (1) كوب شاي) من بورشوز المزیل للصدأ والترسبات الكلسیة مع لتر واحد من الماء وقم

بتطبیقھ بعد تخفیفھ في تنظیف األسطح الخزفیة وأسطح الحمامات واألسطح الزجاجیة. قم بشطف السطح بعد عملیة التنظیف بكمیة وفیرة من الماء. یمكنكم تطبیقھ بشكل مباشر على السطح في تنظیف مخلفات البناء
والركام. وقم بشطف السطح بعد عملیة التنظیف بكمیة وفیرة من الماء. 

تحذيرات

ً قم بقراءة تعلیمات االستعمال. احتفظ بھ في مكان بعید عن متناول األطفال وبعید عن المواد الغذائیة. ال تستخدموه في تنظیف األیدي، الوجھ، الجسم والمواد الغذائیة. احتفظوا بھ في مكان بارد. ال تتركوه معرضا
ألشعة الشمس. ال تستنشق األبخرة المتصاعدة أثناء االستخدام. بعد انتھاء عملیة إزالة الطبقات الكلسیة، قم بشطف اإلبریق وسطحھ بكمیة وافرة من الماء. اغسلھا جیداً بالماء بعد المناولة. تخلص من المحتویات/
الحاویة وفقاً للتعلیمات واللوائح الوطنیة. یؤدي إلى حروق جلدیة شدیدة وأضرار في العین. استخدم قفازات واقیة/ مالبس واقیة / نظارات واقیة للعین/ أدوات واقیة للوجھ. في حال مالمستھ للجلد (أو الشعر): قم

على الفور بإزالة/ خلع جمیع المالبس الملوثة واغسل بشرتك بالماء/ الدوش. عند استنشاقھ: قم بنقل الشخص المتضرر إلى الھواء الطلق و اجعلھ في وضعیة مریحة تسمح لھ بالتنفس بشكل مریح. في حال مالمستھ
لألعین: قم بغسل أعینك بكل دقة بالماء لبضع دقائق. قم بإزالة العدسات الالصقة إذا كانت مركبة على العین وسھلة الخلع. استمر بعدھا بغسل العین بعنایة. عند ابتالعھ: قم بغسل فمك جیداً بالماء. ال تحاول

االستفراغ أو التقیؤ. في حالة التسمم: اتصل ھاتفیاً بالمركز الوطني لالستشارات في حالة التسمم (Uzem) على الرقم 114 أو بھاتف الخدمات الصحیة الطارئة على الرقم 112. 



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 02 85 28باركود المنتج: Ts-0035رقم بطاقة المواصفات

: 9.5عرض المنتج (سم): 28.8ارتفاع المنتج (سم)

: 1112وزن المنتج الصافي (غم): 6.7عمق المنتج (سم)

: 10±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 1174وزن المنتج القائم (غم)

: 29عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 03 25 56باركود الصندوق

: 38.5عرض الصندوق (طول) (سم): 29ارتفاع الصندوق (سم)

: 21.457وزن الصندوق (كغم) (قائم): 20.016وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 8كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 880.56وزن البلیت (كغم) (قائم): 163ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 5رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 22.014

: 40عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 03 98 7501269 مل

الباركود المنتج

69 98 03 8690802

حزمة الباركود

76 98 03 8690802

قوة إضافیة

بخاخ مزيل للكلس 750 مل

وصف المنتج

بوراوز بخاخ مزیل الصدأ والجمل 750 مل 12x750 مل

شرح المنتج

یساعد على إزالة الصدأ والمخلفات الكلسیة. بفضل تركیبتھ الخاصة ذات القوة اإلضافیة، فھو فعّال ضد
كافة أنواع الصدأ والمخلفات الكلسیة وأوساخ الحمام والعفن. یؤخر التلوث وتكون بقع الماء على األسطح.

مجاالت االستخدام

المغاسل، الحنفیات، مقصورات الدوش، دورات المیاه والمراحیض، رؤوس الدوش، الزجاج، أسطح الخزف والسیرامیك وأسطح الحمامات. لمغاسل، الحنفیات، مقصورات الدوش، دورات المیاه والمراحیض،
رؤوس الدوش، الزجاج، أسطح الخزف والسیرامیك وأسطح الحمامات.

كیفیة االستخدام

احرص على أن یكون الغطاء الموجود في مقدمة آلیة الرش مغلقاً أثناء االستخدام على األسطح العامودیة أو عند الحاجة لكمیة رغوة زائدة. ابقي الغطاء الموجود أمام آلیة الرش مفتوحاً أثناء تطبیقھ على األسطح
األفقیة. التطبیق قم برشھ على السطح المتسخ وقم بمسحھ بعد ذلك بقطعة قماش أو اسفنج مبتلة. اشطف الماء بالماء بعد مسحھ بالشكل المذكور. من أجل تنظیف األوساخ الصعبة والعنیدة، اترك المنتج لمدة 3-2

دقائق بعد تطبیقھ على السطح المتسخ.

تحذيرات

ال تخلطھ أبداً مع ماء التبییض أو مواد تنظیف أخرى وال تستخدمھما معاً. ال تستخدمھ على األسطح والمواد التي لیس لدیھا مقاومة ضد األحماض مثل الرخام، األحجار الطبیعیة والمشمع. ال تستخدمھ على األسطح
والمواد المطلیة، الساخنة، المخدوشة والتالفة. قم بإجراء اختبار قبل استخدامھ في جمیع المناطق األخرى.   



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 03 98 69باركود المنتج: Ts-0015رقم بطاقة المواصفات

: 12.6عرض المنتج (سم): 28.5ارتفاع المنتج (سم)

: 765وزن المنتج الصافي (غم): 6.1عمق المنتج (سم)

: 10±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 842وزن المنتج القائم (غم)

: 24عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 03 98 76باركود الصندوق

: 38عرض الصندوق (طول) (سم): 28.5ارتفاع الصندوق (سم)

: 10.344وزن الصندوق (كغم) (قائم): 9.18وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 10كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 539.48وزن البلیت (كغم) (قائم): 160.5ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 5رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 10.7896

: 50عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 03 27 2978 لتر

الباركود المنتج

78 27 03 8690802

حزمة الباركود

08 28 03 8690802

قوة إضافیة

مزيل الصدأ والترسبات الكلسیة 2 لتر

وصف المنتج

بورشوز 9 × 2000 مل

شرح المنتج

یزیل الصدأ والكلس 100% تساعد تركیبتھ القویة اإلضافیة على تنظیف كافة أنواع الطبقات الكلسیة
وبقع الصدأ الصفراء خالل ثواني.

مجاالت االستخدام

یمكنكم استخدام بورشوز المزیل للصدأ والطبقات الكلسیة في إبریق الشاي، سخان المیاه، مقصورة الدوش، رأس الدوش، المغاسل، دورات المیاه وأحواض االستحمام، أسطح الحمامات المصنوعة من الخزف
والسیرامیك، األشیاء واألسطح الزجاجیة. من ناحیة أخرى؛ یعتبر بورشوز المزیل للصدأ والطبقات الكلسیة أكبر مساعد لكم في تنظیف األسطح التي تحتوي على مخلفات بناء وركام.

كیفیة االستخدام

قم بسكب بورشوز المزیل للصدأ والطبقات الكلسیة الذي یعتبر النھائي لبقع الصدأ والترسبات الكلسیة، بشكل مباشر في إبریق الشاي أو سخان المیاه. یصدر بورشوز صوت أثناء تأثیره على المنطقة المتكلسة.
انتظر حتى انقطاع ھذا الصوت. بعد ذلك؛ قم بشطف إبریق الشاي أو سخان المیاه عدة مرات بكمیة وفیرة من الماء. قم بخلط 100 مل (عدد (1) كوب شاي) من بورشوز المزیل للصدأ والترسبات الكلسیة مع لتر

واحد من الماء وقم بتطبیقھ بعد تخفیفھ في تنظیف البالط الخزفي وأسطح الحمامات والزجاج. یمكنكم تطبیق بورشوز المزیل للصدأ والترسبات الكلسیة بشكل مباشر في تنظیف مخلفات التعدیل والحفر على األسطح
الزجاجیة وما شابھھا من أسطح. ال تنسى شطف وغسل منطقة التطبیق لعدة مرات بكمیة وفیرة من الماء.

تحذيرات

ال تخلط بورشوز المزیل للصدأ والترسبات الكلسیة مع ماء التبییض أو مواد تنظیف أخرى وال تستخدمھما معاً. ال تستخدم بورشوز المزیل للصدأ والترسبات الكلسیة على األسطح والمواد التي لیس لدیھا مقاومة
ضد األحماض مثل الرخام، األحجار الطبیعیة والمشمع وعلى المواد وأسطح الطالء المعدنیة مثل المینا، الحدید، النحاس، النحاس األصفر والزنك. ال تنسى ارتداء قفازات أثناء استخدام بورشوز المزیل للصدأ

والترسبات الكلسیة. من أجل معلومات أكثر تفصیالً، یرجى قراءة الملصق الموجود على المنتج.



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 03 27 78باركود المنتج: Ts-0044رقم بطاقة المواصفات

: 12.6عرض المنتج (سم): 32.5ارتفاع المنتج (سم)

: 2224وزن المنتج الصافي (غم): 9.8عمق المنتج (سم)

: 15±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 2338.5وزن المنتج القائم (غم)

: 30.7عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 03 28 08باركود الصندوق

: 39.1عرض الصندوق (طول) (سم): 32.5ارتفاع الصندوق (سم)

: 21.4235وزن الصندوق (كغم) (قائم): 20.016وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 8كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 707.832وزن البلیت (كغم) (قائم): 148ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 4رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 22.11975

: 32عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 03 79 11888 لتر

الباركود المنتج

88 79 03 8690802

حزمة الباركود

53 80 03 8690802

قوة إضافیة

مزيل دھون بقوة إضافیة (1 لتر)

وصف المنتج

بورشوز مزیل للدھون (معزز بماء التبییض) 18×1000 مل

شرح المنتج

یزیل الدھون المحترقة والعنیدة. بفضل تركیبتھ ذات القوة اإلضافیة المعززة بماء التبییض، فھو یساعد
على تنظیف كافة أنواع الدھون واألوساخ الجافة والمحترقة والعنیدة المتراكمة في مطبخكم و األدوات

التي تستعملونھا في مطبخكم ویساعد على تنظیف وتلمیع األسطح بسھولة خالل ثوان ودون خدشھا.

مجاالت االستخدام

یمكنكم استخدام بورشوز المزیل للدھون في جمیع اآلالت واألدوات المطبخیة مثل المواقد، األفران، الشوایات، حفر الشوي، الشفاطات، مقصورات الشفط، المقالي الكھربائیة والمناطق التي یوجد فیھا أوساخ عنیدة،
الطناجر المصنوعة من الجرانیت – السیرامیك – الفوالذ، ركوات القھوة، اباریق الشاي وما شابھ ذلك من أدوات وآالت، خزائن المطبخ، أحواض غسل الصحون، أسطح البالط المصنوع من السیرامیك والخزف.
یمكنكم استخدام بورشوز المزیل للدھون في جمیع اآلالت واألدوات المطبخیة مثل المواقد، األفران، الشوایات، حفر الشوي، الشفاطات، مقصورات الشفط، المقالي الكھربائیة والمناطق التي یوجد فیھا أوساخ عنیدة،
الطناجر المصنوعة من الجرانیت – السیرامیك – الفوالذ، ركوات القھوة، اباریق الشاي وما شابھ ذلك من أدوات وآالت، خزائن المطبخ، أحواض غسل الصحون، أسطح البالط المصنوع من السیرامیك والخزف.

كیفیة االستخدام

قم بتطبیق بورشوز المزیل للدھون بشكل مباشر على بقع الدھون العنیدة والغیر قابلة لإلزالة وانتظر حتى تصبح المنطقة المتسخة المتراكمة في حالة ناعمة. إذا كانت المشكلة  عبارة عن طنجرة أو مقالة محترقة أو
قاعھا محترق؛ قم بسكب بورشوز المزیل للدھون على السطح وانتظر لمدة 10 دقائق على األقل. من أجل خزائن المطابخ واألسطح المطبخیة األخرى، قم بخلط 100 مل (عدد (1) كوب شاي) من بورشوز المزیل

للدھون مع لتر واحد من الماء واستخدمھ. وبغض النظر عن مكان االستخدام، احرص دائماً على شطف المنطقة بكمیة وافرة من الماء.

تحذيرات

ال تخلط أبداً بورشوز المزیل للدھون مع أي منتجات تنظیف أخرى وال تستعملھا معاً. ال تنظف األسطح والمواد الخشبیة والمصنوعة من األلمنیوم واألسطح المدھونة والساخنة والمتضررة بمحلول بورشوز المزیل
للدھون. اختبروه في منطقة صغیرة قبل استخدامھ في جمیع المناطق األخرى. ال تنسى ارتداء القفازات خالل استخدام بورشوز المزیل للدھون. من أجل معلومات أكثر تفصیالً، یرجى قراءة الملصق الموجود على

المنتج.



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 03 79 88باركود المنتج: Ts-0043رقم بطاقة المواصفات

: 9.5عرض المنتج (سم): 28.8ارتفاع المنتج (سم)

: 1052وزن المنتج الصافي (غم): 6.7عمق المنتج (سم)

: 10±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 1115وزن المنتج القائم (غم)

: 29عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 03 80 53باركود الصندوق

: 38.5عرض الصندوق (طول) (سم): 29ارتفاع الصندوق (سم)

: 20.395وزن الصندوق (كغم) (قائم): 18.936وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 8كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 838.08وزن البلیت (كغم) (قائم): 163ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 5رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 20.952

: 40عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 03 98 7501283 مل

الباركود المنتج

83 98 03 8690802

حزمة الباركود

90 98 03 8690802

قوة إضافیة

بخاخ بقوة إضافیة إلزالة الدھون 750
مل

وصف المنتج

بخاخ بورشوز إلزالة الدھون 750 مل (12×750 مل)

شرح المنتج

یزیل الدھون المحترقة والعنیدة. تعتبر تركیبتھ الخاصة ذات القوة اإلضافیة والرائحة الحمضیة فعالة ضد
أوساخ المطبخ وكافة أنواع الدھون المحترقة والعنیدة ومخلفات الطعام المتراكمة في مطبخكم.   

مجاالت االستخدام

المواقد، األفران، مقصورات شفط الھواء، الشفاط، الحنفیات، مناضد المطبخ، خزائن المطابخ، الرخام، أسطح البالط المصنوعة من الرخام والسیرامیك، الفوالذ الغیر قابل للصدأ، الشوك، السكاكین والمالعق،
الطناجر والمقالي. المواقد، األفران، مقصورات شفط الھواء، الشفاط، الحنفیات، المغاسل، مناضد المطبخ، خزائن المطابخ، الرخام، أسطح البالط المصنوعة من الرخام والسیرامیك، األلمنیوم، الفوالذ الغیر قابل

للصدأ، الشوك، السكاكین والمالعق، الطناجر والمقالي.

كیفیة االستخدام

احرص على أن یكون الغطاء الموجود في مقدمة آلیة الرش مغلقاً أثناء االستخدام على األسطح العامودیة أو عند الحاجة لكمیة رغوة زائدة. ابقي الغطاء الموجود أمام آلیة الرش مفتوحاً أثناء تطبیقھ على األسطح
األفقیة. التطبیق قم برشھ على السطح المتسخ وقم بمسحھ بعد ذلك بقطعة قماش أو اسفنج مبتلة. اشطف الماء بالماء بعد مسحھ بالشكل المذكور. من أجل تنظیف األوساخ الصعبة والعنیدةـ اترك المنتج لمدة 3-2

دقائق بعد تطبیقھ على السطح المتسخ.

تحذيرات

ال تخلطھ أبداً بمواد تنظیف أخرى، وال تستخدموھا معاً. ال تستعملوه على األسطح الخشبیة واألسطح والمواد المطلیة بالدھان والمخدوشة والتالفة. قم بإجراء اختبار قبل استخدامھ في جمیع المناطق األخرى.



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 03 98 83باركود المنتج: Ts-0034رقم بطاقة المواصفات

: 12.6عرض المنتج (سم): 28.5ارتفاع المنتج (سم)

: 761.25وزن المنتج الصافي (غم): 6.1عمق المنتج (سم)

: 10±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 838.25وزن المنتج القائم (غم)

: 24عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 03 98 90باركود الصندوق

: 38عرض الصندوق (طول) (سم): 28.5ارتفاع الصندوق (سم)

: 10.299وزن الصندوق (كغم) (قائم): 9.135وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 10كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 537.23وزن البلیت (كغم) (قائم): 160.5ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 5رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 10.7446

: 50عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 05 80 2906 لتر

الباركود المنتج

06 80 05 8690802

حزمة الباركود

13 80 05 8690802

قوة إضافیة

مزيل للدھون بقوة إضافیة 2 لتر

وصف المنتج

بورشوز المزیل للدھون (9×2000 مل)

شرح المنتج

یزیل الدھون المحترقة والعنیدة. بفضل تركیبتھ ذات القوة اإلضافیة المعززة بماء التبییض، فھو یساعد
على تنظیف كافة أنواع الدھون واألوساخ الجافة والمحترقة والعنیدة المتراكمة في مطبخكم و األدوات

التي تستعملونھا في مطبخكم ویساعد على تنظیف وتلمیع كافة أنواع الدھون واألوساخ الناشفة، المحترقة
واألسطح بسھولة خالل ثوان ودون خدشھا.

مجاالت االستخدام

یمكنكم استخدام بورشوز المزیل للدھون في جمیع اآلالت واألدوات المطبخیة مثل المواقد، األفران، الشوایات، حفر الشوي، الشفاطات، مقصورات شفط الھواء، المقالي الكھربائیة والمناطق التي یوجد فیھا أوساخ
عنیدة، الطناجر والمقالي المصنوعة من الجرانیت – السیرامیك – الفوالذ، ركوات القھوة، اباریق الشاي وما شابھ ذلك من أدوات وآالت، خزائن المطبخ، أحواض غسل الصحون، أسطح البالط المصنوع من

السیرامیك والخزف. یمكنكم استخدام بورشوز المزیل للدھون في جمیع اآلالت واألدوات المطبخیة مثل المواقد، األفران، الشوایات، حفر الشوي، الشفاطات، مقصورات شفط الھواء، المقالي الكھربائیة والمناطق
التي یوجد فیھا أوساخ عنیدة، الطناجر والمقالي المصنوعة من الجرانیت – السیرامیك – الفوالذ، ركوات القھوة، اباریق الشاي وما شابھ ذلك من أدوات وآالت، خزائن المطبخ، أحواض غسل الصحون، أسطح

البالط المصنوع من السیرامیك والخزف.

كیفیة االستخدام

قم بتطبیق بورشوز المزیل للدھون بشكل مباشر على بقع الدھون العنیدة والغیر قابلة لإلزالة وانتظر حتى تصبح المنطقة المتسخة المتراكمة في حالة ناعمة. إذا كانت المشكلة  عبارة عن طنجرة أو مقالة محترقة أو
قاعھا محترق؛ قم بسكب بورشوز المزیل للدھون على السطح وانتظر لمدة 10 دقائق على األقل. من أجل خزائن المطابخ واألسطح المطبخیة األخرى، قم بخلط 100 مل (عدد (1) كوب شاي) من بورشوز المزیل

للدھون مع لتر واحد من الماء واستخدمھ. وبغض النظر عن مكان االستخدام، احرص دائماً على شطف المنطقة بكمیة وافرة من الماء.

تحذيرات

ا تخلط أبداً بورشوز المزیل للدھون مع أي منتجات تنظیف أخرى وال تستعملھا معاً. ال تستعمل بورشوز المزیل للدھون في تنظیف األسطح والمواد الخشبیة والمصنوعة من األلمنیوم واألسطح المدھونة والساخنة
والمتضررة. اختبروه في منطقة صغیرة قبل استخدامھ في جمیع المناطق األخرى. ال تنسى ارتداء القفازات خالل استخدام بورشوز المزیل للدھون. من أجل معلومات أكثر تفصیالً، یرجى قراءة الملصق الموجود

على المنتج.  



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 05 80 06باركود المنتج: Ts-0038رقم بطاقة المواصفات

: 12.6عرض المنتج (سم): 32.5ارتفاع المنتج (سم)

: 2104وزن المنتج الصافي (غم): 9.8عمق المنتج (سم)

: 15±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 2218.5وزن المنتج القائم (غم)

: 30.7عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 05 80 13باركود الصندوق

: 39.1عرض الصندوق (طول) (سم): 32.5ارتفاع الصندوق (سم)

: 20.3435وزن الصندوق (كغم) (قائم): 18.936وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 8كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 673.272وزن البلیت (كغم) (قائم): 148ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 4رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 21.03975

: 32عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 03 95 70417 غم

الباركود المنتج

17 95 03 8690802

حزمة الباركود

62 24 05 8690802

قوة إضافیة

حبیبات فتح المغاسل 4×70 غم

وصف المنتج

حبیبات فتح المغاسل 4×70 غم

شرح المنتج

تساعد تركیبتھ اإلضافیة القویة على فتح كافة أنواع المغاسل والمصارف بكل سھولة ویسر. تساعد
تركیبتھ اإلضافیة القویة على فتح كافة أنواع مغاسلكم ومصارفكم بكل سھولة ودون عناء، حتى ولو كانت

مسدودة بالكامل وملیئة بالماء. تظھر فعالیتھا خالل دقائق دون الحاجة للماء المغلي.

مجاالت االستخدام

یمكنكم استخدام بورشوز الحبیبي لفتح المغاسل دون أي مصاعب في التركیبات الصحیة و أنابیب الصرف المصنوعة من البالستیك، البي في سي و أنواع أخرى مختلفة من المواد.

كیفیة االستخدام

قبل تطبیق بورشوز الحبیبي لفتح المغاسل في المنطقة المسدودة، قم بتحضیر 2 لتر من الماء المغلي. في حال وجود میاه متراكمة داخل شبكة الصرف الصحي أو أنابیب التصریف؛ قم بتفریغ المیاه الزائدة بمساعدة
مضخة أو قطعة قماش. قم بسكب كیس من حبیبات بورشوز لفتح المغاسل بكل عنایة في فوھة أنبوب التصریف المسدود. بعد ذلك قم بسكب جمیع الماء المغلي الذي قمت بتحضیره مسبقاً في فوھة التصریف بسرعة
وعنایة. بعد االنتظار حوالي 1 – 2 دقیقة، قم بفتح حنفیة الماء واترك الماء البارد یتدفق عبر فوھة التصریف لمدة 2-3 دقائق. في حال عدم التغلب على االنسداد بالكامل؛ قم بتكریر العملیة مرة أخرى. یمكن زیادة
عدد أكیاس الحبیبات الواجب استخدامھا إذا كانت األنابیب ذات قطر أكبر و أنابیب التصریف مسدودة. إذا كان االنسداد ناتج عن مواد عنیدة وصلبة مثل مواد البناء أو مخلفات الحدید وما إلى ذلك من مواد ولم ینفتح

المصرف بالرغم من استخدامكم بورشوز الحبیبي لبضع مرات؛ قم بطلب مساعدة فني التركیبات الصحیة.  

تحذيرات

ال تقم بخلط واستخدام بورشوز الحبیبي لفتح المغاسل مع منتجات التنظیف األخرى. بعد سكب حبیبات بورشوز لفتح المغاسل في فوھة التصریف، احرص على عدم استنشاق األبخرة المتصاعدة أثناء سكب الماء
المغلي. ال تنسى ارتداء قفازات أثناء استخدام بورشوز الحبیبي لفتح المغاسل. من أجل معلومات أكثر تفصیالً، یرجى قراءة الملصق الموجود على المنتج.



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 03 95 17باركود المنتج: Ts-0046رقم بطاقة المواصفات

: 10عرض المنتج (سم): 12.9ارتفاع المنتج (سم)

: 280وزن المنتج الصافي (غم): 6عمق المنتج (سم)

: -وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 312وزن المنتج القائم (غم)

: 41.2عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 05 24 62باركود الصندوق

: 19.2عرض الصندوق (طول) (سم): 13.1ارتفاع الصندوق (سم)

: 3.893وزن الصندوق (كغم) (قائم): 3.36وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 12كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 489.44وزن البلیت (كغم) (قائم): 149ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 10رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 4.0786666666667

: 120عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 03 80 1402422 غم

الباركود المنتج

22 80 03 8690802

حزمة الباركود

91 80 03 8690802

قوة إضافیة

حبیبات فتح المغاسل 2×70 غم

وصف المنتج

حبیبات بورشوز لفتح المغاسل 24 × 140 غم

شرح المنتج

تساعد تركیبتھ اإلضافیة القویة على فتح كافة أنواع المغاسل والمصارف بكل سھولة ویسر. تساعد
تركیبتھ اإلضافیة القویة على فتح كافة أنواع مغاسلكم ومصارفكم بكل سھولة ودون عناء، حتى ولو كانت

مسدودة بالكامل وملیئة بالماء. تظھر فعالیتھا خالل دقائق دون الحاجة للماء المغلي.

مجاالت االستخدام

یمكنكم استخدام حبیبات بورشوز لفتح المغاسل دون أي مصاعب في التركیبات الصحیة و أنابیب الصرف المصنوعة من البالستیك، البي في سي و أنواع أخرى مختلفة من المواد. یمكنكم استخدام حبیبات بورشوز
لفتح المغاسل دون أي مصاعب في التركیبات الصحیة و أنابیب الصرف المصنوعة من البالستیك، البي في سي و أنواع أخرى مختلفة من المواد.

كیفیة االستخدام

قبل تطبیق حبیبات بورشوز لفتح المغاسل في المنطقة المسدودة، قم بتحضیر 2 لتر من الماء المغلي. في حال وجود میاه متراكمة داخل شبكة الصرف الصحي أو أنابیب التصریف؛ قم بتفریغ المیاه الزائدة بمساعدة
مضخة أو قطعة قماش. قم بسكب كیس من حبیبات بورشوز لفتح المغاسل بكل عنایة في فوھة أنبوب التصریف المسدود. بعد ذلك قم بسكب جمیع الماء المغلي الذي قمت بتحضیره مسبقاً في فوھة التصریف بسرعة
وعنایة. بعد االنتظار حوالي 1 – 2 دقیقة، قم بفتح حنفیة الماء واترك الماء البارد یتدفق عبر فوھة التصریف لمدة 2-3 دقائق. في حال عدم التغلب على االنسداد بالكامل؛ قم بتكریر العملیة مرة أخرى. یمكن زیادة
عدد أكیاس الحبیبات الواجب استخدامھا إذا كانت األنابیب ذات قطر أكبر و أنابیب التصریف مسدودة. إذا كان االنسداد ناتج عن مواد عنیدة وصلبة مثل مواد البناء أو مخلفات الحدید وما إلى ذلك من مواد ولم ینفتح

المصرف بالرغم من استخدامكم لحبیبات بورشوز لبضع مرات؛ قم بطلب مساعدة فني التركیبات الصحیة.  

تحذيرات

ال تقم بخلط واستخدام حبیبات بورشوز لفتح المغاسل مع منتجات التنظیف األخرى. بعد سكب حبیبات بورشوز لفتح المغاسل في فوھة التصریف، احرص على عدم استنشاق األبخرة المتصاعدة أثناء سكب الماء
المغلي. ال تنسى ارتداء قفازات أثناء استخدام حبیبات بورشوز لفتح المغاسل. من أجل معلومات أكثر تفصیالً، یرجى قراءة الملصق الموجود على المنتج.



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 03 80 22باركود المنتج: Ts-0022رقم بطاقة المواصفات

: 10عرض المنتج (سم): 12.8ارتفاع المنتج (سم)

: 140وزن المنتج الصافي (غم): 4.2عمق المنتج (سم)

: -وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 164.5وزن المنتج القائم (غم)

: 31عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 03 80 91باركود الصندوق

: 18.5عرض الصندوق (طول) (سم): 26ارتفاع الصندوق (سم)

: 4.114وزن الصندوق (كغم) (قائم): 3.36وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 16كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 351.4وزن البلیت (كغم) (قائم): 148ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 5رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 4.3925

: 80عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 03 80 11815 لتر

الباركود المنتج

15 80 03 8690802

حزمة الباركود

84 80 03 8690802

قوة إضافیة

مزيل السدادة الجل استنزاف 1 لتر

وصف المنتج

بوراوز جل استنزاف مزیل للقلب 18 × 1000 مل

شرح المنتج

ھالم فتح مغاسل ال یحتاج للماء المغلي. تساعد تركیبتھ اإلضافیة القویة على فتح كافة أنواع مغاسلكم
ومصارفكم بكل سھولة ودون عناء، حتى ولو كانت مسدودة بالكامل وملیئة بالماء. تظھر فعالیتھا خالل

دقائق دون الحاجة للماء المغلي.

مجاالت االستخدام

باستخدام ھالم بورشوز لفتح المغاسل، یمكنكم فتح كافة أنواع االنسدادات الناتجة عن الزیوت والدھون والشعر ومخلفات الصابون وما شابھھا من مخلفات متراكمة في مغاسل الحمامات والمطابخ وأحواض غسل
األطباق وأحواض االستحمام وأنابیب المراحیض دون استخدام الماء الساخن. یمكنكم استخدام ھالم بورشوز لفتح المغاسل دون أي مصاعب في التركیبات الصحیة و أنابیب الصرف المصنوعة من البالستیك، البي

في سي و أنواع أخرى مختلفة من المواد. باستخدام ھالم بورشوز لفتح المغاسل، یمكنكم فتح كافة أنواع االنسدادات الناتجة عن الزیوت والدھون والشعر ومخلفات الصابون وما شابھھا من مخلفات متراكمة في
مغاسل الحمامات والمطابخ وأحواض غسل األطباق وأحواض االستحمام وأنابیب المراحیض دون استخدام الماء الساخن. یمكنكم استخدام ھالم بورشوز لفتح المغاسل دون أي مصاعب في التركیبات الصحیة و

أنابیب الصرف المصنوعة من البالستیك، البي في سي و أنواع أخرى مختلفة من المواد.

كیفیة االستخدام

قم بسكب ثلث ھالم بورشوز لفتح المغاسل في فوھة التصریف حیث یوجد االنسداد. بعد االنتظار لمدة 15 دقیقة تقریباً، قم بسكب كمیة من الماء في فوھة التصریف للتأكد فیما إذا المصرف مفتوح أو غیر مفتوح.
أما في حاالت االنسداد العنیدة والصعبة؛ فقم بسكب نصف ھالم بورشوز لفتح المغاسل في فوھة التصریف المسدودة واتركھ یظھر تأثیره طوال اللیل. یساعد استخدام كمیات صغیرة من ھالم بورشوز لفتح المغاسل

بشكل منتظم ومستمر قبل وقوع االنسدادات، على منع انسداد أنابیب التصریف وتكون الروائح الكریھة فیھا.

تحذيرات

ال تقم أبداً بخلط ھالم بورشوز لفتح المغاسل مع أي مشتقات حمضیة أو منتجات تنظیف أخرى. ال تنسى ارتداء قفازات أثناء استخدام ھالم بورشوز لفتح المغاسل. من أجل معلومات أكثر تفصیالً، یرجى قراءة
الملصق الموجود على المنتج.  



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 03 80 15باركود المنتج: Ts-0042رقم بطاقة المواصفات

: 9.5عرض المنتج (سم): 28.8ارتفاع المنتج (سم)

: 1065وزن المنتج الصافي (غم): 6.7عمق المنتج (سم)

: 10±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 1128وزن المنتج القائم (غم)

: 29عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 03 80 84باركود الصندوق

: 38.5عرض الصندوق (طول) (سم): 29ارتفاع الصندوق (سم)

: 20.629وزن الصندوق (كغم) (قائم): 19.17وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 8كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 847.44وزن البلیت (كغم) (قائم): 163ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 5رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 21.186

: 40عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 03 44 5001206 مل

الباركود المنتج

06 44 03 8690802

حزمة الباركود

05 45 03 8690802

قوة إضافیة

مزيل للطبقات الكلسیة قائم على
أساس الخل 500 مل

وصف المنتج

محلول بورشوز إلزالة الطبقات الكلسیة قائم على أساس الخل 500 مل (500 مل×12)

شرح المنتج

یزیل الصدأ والكلس 100% تساعد تركیبتھ القویة اإلضافیة على تنظیف كافة أنواع الطبقات الكلسیة
وبقع الصدأ الصفراء خالل ثواني.

مجاالت االستخدام

ً إبریق الشاي، سخان المیاه، مقصورة الدوش، رأس الدوش، المغاسل، دورات المیاه وأحواض االستحمام، أسطح الحمامات المصنوعة من الخزف والسیرامیك، األشیاء واألسطح الزجاجیة. ویمكن استخدامھ أیضا
في تنظیف أسطح البناء ومخلفات الركام.  إبریق الشاي، سخان المیاه، مقصورة الدوش، رأس الدوش، المغاسل، دورات المیاه وأحواض االستحمام، أسطح الحمامات المصنوعة من الخزف والسیرامیك، األشیاء

واألسطح الزجاجیة. ویمكن استخدامھ أیضاً في تنظیف أسطح البناء ومخلفات الركام. 

كیفیة االستخدام

"المطبخ: یمكن سكب المنتج بشكل مباشر على المنطقة موضوع التطبیق في األسطح مثل أحواض غسل األطباق ومنضدة المطبخ أو بسكبھ على قطعة نظیفة من القماش أو االسفنج والقیام بعملیة التنظیف.  الحمام:
یمكن سكب المنتج مباشرة على منطقة طبقات الكلس وبقع الماء الموجودة على أسطح الحمامات مثل المغاسل، أسطح البالط الخزفیة وحنفیات الحمام أو بسكبھ على قطعة نظیفة من القماش أو االسفنج والقیام بعملیة
التنظیف.    الحمام: یمكن سكب المنتج مباشرة على منطقة طبقات الكلس وبقع الماء الموجودة على أسطح الحمامات مثل المغاسل، أسطح البالط الخزفیة وحنفیات الحمام أو بسكبھ على قطعة نظیفة من القماش أو
االسفنج والقیام بعملیة التنظیف.    الحمام: یمكن سكب المنتج مباشرة على منطقة طبقات الكلس وبقع الماء الموجودة على أسطح الحمامات مثل المغاسل، أسطح البالط الخزفیة وحنفیات الحمام أو بسكبھ على قطعة
نظیفة من القماش أو االسفنج والقیام بعملیة التنظیف.    غسالة األطباق والمواعین: قم بوضع المنتج في القسم المخصص لسائل التلمیع حتى حد االمتالء. (ال تستعملوا مادة تلمیع إضافیة) فھو یساعد تلمیع أطباقكم

ومواعینكم وتنظیف الطبقات الكلسیة ومخلفات المنظفات المتراكمة في الغسالة.  

تحذيرات

ً قم بقراءة تعلیمات االستعمال. احتفظ بھ في مكان بعید عن متناول األطفال وبعید عن المواد الغذائیة. ال تستخدموه في تنظیف األیدي، الوجھ، الجسم والمواد الغذائیة. احتفظوا بھ في مكان بارد. ال تتركوه معرضا
ألشعة الشمس. ال تستنشق األبخرة الصادرة أثناء االستخدام. بعد انتھاء عملیة إزالة الطبقات الكلسیة، قم بشطف اإلبریق وسطحھ بكمیة وافرة من الماء. اغسلھا جیداً بالماء بعد المناولة. تخلص من المحتویات/

الحاویة وفقاً للتعلیمات واللوائح الوطنیة. یؤدي إلى حروق جلدیة شدیدة وأضرار في العین. استخدم قفازات واقیة/ مالبس واقیة / نظارات واقیة للعین/ أدوات واقیة للوجھ. في حال مالمستھ للجلد (أو الشعر): قم
على الفور بإزالة/خلع جمیع المالبس الملوثة واغسل بشرتك بالماء/ الدوش. عند استنشاقھ: قم بنقل الشخص المتضرر إلى الھواء الطلق و اجعلھ في وضعیة مریحة تسمح لھ بالتنفس بشكل مریح. في حال مالمستھ

لألعین: قم بغسل أعینك بكل دقة بالماء لبضع دقائق. قم بإزالة العدسات الالصقة إذا كانت مركبة على العین وسھلة الخلع. استمر بعدھا بغسل العین بعنایة. عند ابتالعھ: قم بغسل فمك جیداً بالماء. ال تحاول
االستفراغ أو التقیؤ. في حالة التسمم: اتصل ھاتفیاً بالمركز الوطني لالستشارات في حالة التسمم (Uzem) على الرقم 114 أو بھاتف الخدمات الصحیة الطارئة على الرقم 112. 



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 03 44 06باركود المنتج: Ts-0027رقم بطاقة المواصفات

: 9عرض المنتج (سم): 24.2ارتفاع المنتج (سم)

: 503.5وزن المنتج الصافي (غم): 6عمق المنتج (سم)

: 5±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 547.15وزن المنتج القائم (غم)

: 18عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 03 45 05باركود الصندوق

: 30عرض الصندوق (طول) (سم): 24.2ارتفاع الصندوق (سم)

: 6.7008وزن الصندوق (كغم) (قائم): 6.042وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 17كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 705.7616وزن البلیت (كغم) (قائم): 163.2ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 6رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 6.919231372549

: 102عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 04 14 4001204 مل

الباركود المنتج

04 14 04 8690802

حزمة الباركود

11 14 04 8690802

اآلالت المنزلیة الكھربائیة المنظفات

منظف المكواة البخارية 400 مل

وصف المنتج

بورشوز منظف المكواة 400 مل (12×400 مل)

شرح المنتج

تم تطویر ھذه المادة لتنظیف الترسبات الكلسیة التي تتراكم مع مرور الوقت في المكواة البخاریة الخاصة
بكم وتقلل من أدائھا. بفضل تركیبتھ الخاصة، فھو یساعد على فتح االنسدادات وتنظیف الكلس المتراكم في

المكواة الخاصة بكم دون اإلضرار بھا.

مجاالت االستخدام

قم بتنظیف الترسبات الكلسیة المتراكمة في اآلالت واألدوات المنزلیة الصغیرة التي تجعل حیاتك أكثر سھولة مثل المكواة البخاریة، سخان المیاه، ماكینة االسبرسو، الشاي والقھوة بكل سھولة باستخدام بورشوز
منظف اآلالت المنزلیة ذو التركیبة الخاصة. قوموا بالعنایة بآالتكم واطیلوا عمرھا من خالل استخدامھا بشكل منتظم.

كیفیة االستخدام

في المكواة تحذیر: غیر مناسب لالستخدام في المكواة ذات خزان البخار. غلق الجھاز قبل البدء بعملیة التنظیف، اسحب قابس التیار الكھربائي وقم بتفریغ الماء الموجود بداخلھا. ال تقم بتشغیل الجھاز خالل عملیة
التنظیف. خالل عملیة التنظیف، سوف یتدفق السائل الذي قمت بوضعھ في المكواة. لھذا السبب؛ ینبغي علیك القیام بعملیة التنظیف في مكان مناسب. قم بوضع نصف محتوى زجاجة المنتج (200 مل) في خزان

المیاه الخاص بالمكواة و أیضاً قم بإضافة نفس الكمیة من الماء إلى خزان الماء الخاص بالمكواة دون السماح للماء بالخروج من المكواة وانتظر لمدة 1-2 دقیقة. قم بتأمین تدفق سائل التنظیف من قاعدة المكواة دون
تشغیلھا من خالل الضغط على زر البخار أو على زر إزالة الترسبات الكلسیة. وسوف یقوم السائل المتدفق إلى قاعدة المكواة بتنظیف المكواة الخاصة بكم. قم بمتابعة ھذه العملیة حتى نفاذ سائل التنظیف الموجود
داخل المكواة. بعد االنتھاء من عملیة التنظیف، قم بمأل  خزان المیاه الخاص بالمكواة بالكامل بالماء النظیف وقم بشطف المكواة الخاصة بك بالماء من خالل تكرار نفس العملیة. نوصي بأن تقوم بأول عملیة كوي

تتلو عملیة التنظیف على قطعة قماش مخصصة للتنظیف.      في سخانات المیاه قبل البدء بعملیة التنظیف، قم بإغالق الجھاز واسحب قابس التیار الكھربائي من المقبس. ال تقم بتشغیل الجھاز أثناء عملیة التنظیف.
قم بسكب نصف محتوى (200 مل) زجاجة المنتج في سخان الماء وانتظر لمدة 10 دقائق كحد أقصى حتى یتم إزالة الترسبات الكلسیة. بعد ذلك، قم بشطف سخان الماء عدة مرات بكمیة وفیرة من الماء. وعند
الضرورة قم بتكرار العملیة.    في ماكینات االسبرسو، الشاي والقھوة قم بتحضیر مزیج التنظیف عن طریق تفریغ نصف محتوى (200 مل) زجاجة المنتج في وعاء فارغ وإضافة نفس الكمیة (200 مل) من
الماء إلیھا. قم بسكب ھذا المزیج الذي قمت بتحضیره في خزان الماء الخاص بالجھاز الذي ترید تنظیفھ بالكمیات المحددة في دلیل االستخدام الخاص بالمنتج وقم بعملیة التنظیف باتباع خطوات إزالة الترسبات

الكلسیة المشار إلیھا في الدلیل أیضاً. وبعد ذلك قم بشطف الجھاز الخاص بك بالماء النظیف مرتین على األقل.     

تحذيرات

غیر مناسب لالستخدام في أجھزة الكوي ذات خزانات البخار. ال تقم أبداً بتشغیل الجھاز خالل عملیة تنظیف سخان الماء والمكواة. احرص خالل عملیة تنظیف ماكینة االسبرسو، الشاي والقھوة على اتباع الخطوات
المشار إلیھا في دلیل االستخدام الخاص بالجھاز الخاص بك.  ال تخلطھ مع مواد التنظیف األخرى وال تستخدموھما معاً. تجنب تطبیقھ على األجھزة المخدوشة، التالفة أو المتضررة.



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 04 14 04باركود المنتج: Ts-0003رقم بطاقة المواصفات

: 9عرض المنتج (سم): 24.2ارتفاع المنتج (سم)

: 408.4وزن المنتج الصافي (غم): 6عمق المنتج (سم)

: 5±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 452.05وزن المنتج القائم (غم)

: 18عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 04 14 11باركود الصندوق

: 30عرض الصندوق (طول) (سم): 24.2ارتفاع الصندوق (سم)

: 5.5596وزن الصندوق (كغم) (قائم): 4.9008وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 17كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 589.3592وزن البلیت (كغم) (قائم): 163.2ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 6رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 5.778031372549

: 102عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 03 84 4001273 مل

الباركود المنتج

73 84 03 8690802

حزمة الباركود

03 85 03 8690802

اآلالت المنزلیة الكھربائیة المنظفات

منظف ماكینة الشاي والقھوة 400
مل

وصف المنتج

بورشوز منظف ماكینة الشاي والقھوة 400 مل

شرح المنتج

یستخدم في أجھزتكم المنزلیة الصغیرة التي تعمل بالماء بكثافة مثل غالیة الماء، ماكینة االسبریسو،
ماكینة الشاي والقھوة.

مجاالت االستخدام

قم بتنظیف الترسبات الكلسیة المتراكمة في اآلالت واألدوات المنزلیة الصغیرة التي تجعل حیاتك أكثر سھولة مثل المكواة البخاریة، سخان المیاه، ماكینة االسبرسو، الشاي والقھوة بكل سھولة باستخدام بورشوز
منظف اآلالت المنزلیة ذو التركیبة الخاصة. قوموا بالعنایة بآالتكم واطیلوا عمرھا من خالل استخدامھا بشكل منتظم.

كیفیة االستخدام

في المكواة تحذیر: غیر مناسب لالستخدام في المكواة ذات خزان البخار. اغلق الجھاز قبل البدء بعملیة التنظیف، اسحب قابس التیار الكھربائي وقم بتفریغ الماء الموجود بداخلھا. ال تقم بتشغیل الجھاز خالل عملیة
التنظیف. خالل عملیة التنظیف، سوف یتدفق السائل الذي قمت بوضعھ في المكواة. لھذا السبب؛ ینبغي علیك القیام بعملیة التنظیف في مكان مناسب.  قم بوضع نصف محتوى زجاجة المنتج (200 مل) في خزان

المیاه الخاص بالمكواة و أیضاً قم بإضافة نفس الكمیة من الماء إلى خزان الماء الخاص بالمكواة دون السماح للماء بالخروج من المكواة وانتظر لمدة 1-2 دقیقة. قم بتأمین تدفق سائل التنظیف من قاعدة المكواة دون
تشغیلھا من خالل الضغط على زر البخار أو على زر إزالة الترسبات الكلسیة. وسوف یقوم السائل المتدفق إلى قاعدة المكواة بتنظیف المكواة الخاصة بكم. قم بمتابعة ھذه العملیة حتى نفاذ سائل التنظیف الموجود
داخل المكواة. بعد االنتھاء من عملیة التنظیف، قم بمأل خزان المیاه الخاص بالمكواة بالكامل بالماء النظیف وقم بشطف المكواة الخاصة بك بالماء من خالل تكرار نفس العملیة. نوصي بأن تقوم بأول عملیة كوي
تتلو عملیة التنظیف على قطعة قماش مخصصة للتنظیف. في سخانات المیاه قبل البدء بعملیة التنظیف، قم بإغالق الجھاز واسحب قابس التیار الكھربائي من المقبس. ال تقم بتشغیل الجھاز أثناء عملیة التنظیف. قم
بسكب نصف محتوى (200 مل) زجاجة المنتج في سخان الماء وانتظر لمدة 10 دقائق كحد أقصى حتى یتم إزالة الترسبات الكلسیة. بعد ذلك، قم بشطف سخان الماء لبضع مرات بكمیة وفیرة من الماء. وعند

الضرورة قم بتكرار العملیة.     في ماكینات االسبرسو، الشاي والقھوة قم بتحضیر مزیج التنظیف عن طریق تفریغ نصف محتوى (200 مل) زجاجة المنتج في وعاء فارغ وإضافة نفس الكمیة (200 مل) من
الماء إلیھا. قم بسكب ھذا المزیج الذي قمت بتحضیره في خزان الماء الخاص بالجھاز الذي ترید تنظیفھ بالكمیات المحددة في دلیل االستخدام الخاص بالمنتج وقم بعملیة التنظیف باتباع خطوات إزالة الترسبات

الكلسیة المشار إلیھا في الدلیل أیضاً. وبعد ذلك قم بشطف الجھاز الخاص بك بالماء النظیف مرتین على األقل.     

تحذيرات

غیر مناسب لالستخدام في أجھزة الكوي ذات خزانات البخار. ال تقم أبداً بتشغیل الجھاز خالل عملیة تنظیف سخان الماء والمكواة.  احرص خالل عملیة تنظیف ماكینة االسبرسو، الشاي والقھوة على اتباع
الخطوات المشار إلیھا في دلیل االستخدام الخاص بالجھاز الخاص بك.  ال تخلطھ مع مواد التنظیف األخرى وال تستخدموھما معاً.  تجنب تطبیقھ على األجھزة المخدوشة، التالفة أو المتضررة.



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 03 84 73باركود المنتج: Ts-0012رقم بطاقة المواصفات

: 9عرض المنتج (سم): 24.2ارتفاع المنتج (سم)

: 408.4وزن المنتج الصافي (غم): 6عمق المنتج (سم)

: 5±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 452.05وزن المنتج القائم (غم)

: 18عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 03 85 03باركود الصندوق

: 30عرض الصندوق (طول) (سم): 24.2ارتفاع الصندوق (سم)

: 5.5596وزن الصندوق (كغم) (قائم): 4.9008وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 17كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 589.3592وزن البلیت (كغم) (قائم): 163.2ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 6رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 5.778031372549

: 102عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 04 15 2501210 مل

الباركود المنتج

10 15 04 8690802

حزمة الباركود

34 15 04 8690802

اآلالت المنزلیة الكھربائیة المنظفات

منظف ماكینة غسل األطباق ماندرين
بودروم و لوز داتشا 250 مل

وصف المنتج

بورشوز منظف ماكینة غسل األطباق (ماندرین بودروم و لوز داتشا) 250 مل (12×250 مل)

شرح المنتج

ینظف الدھون والترسبات الكلسیة، یزیل الروائح الكریھة، یوفر النظافة، یحمي ویحافظ على الماكینة
الخاصة بك. تم تطویر بورشوز منظف ماكینة غسل األطباق لتنظیف مخلفات الطعام ومخلفات الدھون
والترسبات الكلسیة المتراكمة مع مرور الوقت في ماكینة غسل األطباق الخاصة بكم وأجزائھا. تساعد
تركیبتھ الخاصة على تنظیف ماكینة غسل األطباق التي تخصكم وأجزائھا الداخلیة، یفتح االنسدادات

ویزیل الروائح الكریھة و یوفر النظافة. یحافظ على سالمة ماكینتك ویطیل من عمرھا في حال استعمالھ
بشكل منتظم.

مجاالت االستخدام

في الماكینات في المراوح في المرشحات في األنابیب في مصرف المیاه في الماكینات في المراوح في المرشحات في األنابیب في مصرف المیاه

كیفیة االستخدام

استخدم منظف ماكینة غسل األطباق فقط عندما تكون ماكینتك فارغة. ال تفتح غطاء الزجاجة أبداً. قم بإزالة الملصق الموجود على الغطاء عندما یكون في حالة مغلقة وقم بوضعھ في قسم ترتیب األطباق من خالل
قلب الزجاجة رأساً على عقب. قم بتشغیل ماكینتك عند درجة حرارة 65°م أو بدرجات الحرارة التي تزید عن ذلك، وقم بإضافة المنظف. سوف تذوب الطبقة الشمعیة الموجودة على الغطاء من تلقاء نفسھا بعد بدأ

الماكینة بالعمل وبشكل متوافق مع درجة حرارة الماء. 

تحذيرات

ال تمزجھ بمواد التنظیف األخرى وال تستخدموه معاً. ال تستخدمھ في األجھزة المخدوشة، البالیة والمتضررة. استعمال المنتج لمرة واحدة فقط. مناسب لجمیع ماكینات غسل األطباق. استعملوه مرة واحدة بالشھر.



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 04 15 10باركود المنتج: Ts-0007رقم بطاقة المواصفات

: 12.5عرض المنتج (سم): 13ارتفاع المنتج (سم)

: 254.5وزن المنتج الصافي (غم): 4عمق المنتج (سم)

: 5±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 291.7وزن المنتج القائم (غم)

: 14.8عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 04 15 34باركود الصندوق

: 38.1عرض الصندوق (طول) (سم): 13ارتفاع الصندوق (سم)

: 3.5974وزن الصندوق (كغم) (قائم): 3.054وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 16كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 597.864وزن البلیت (كغم) (قائم): 148ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 10رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 3.73665

: 160عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 03 84 2501297 مل

الباركود المنتج

97 84 03 8690802

حزمة الباركود

27 85 03 8690802

اآلالت المنزلیة الكھربائیة المنظفات

منظف ماكینة غسل األطباق 250 مل

وصف المنتج

بورشوز منظف ماكینة غسل األطباق 250 مل (12×250 مل)

شرح المنتج

ینظف الدھون والترسبات الكلسیة، یزیل الروائح الكریھة، یوفر النظافة، یحمي ویحافظ على الماكینة
الخاصة بك. تم تطویر بورشوز منظف ماكینة غسل األطباق لتنظیف مخلفات الطعام ومخلفات الدھون
والترسبات الكلسیة المتراكمة مع مرور الوقت في ماكینة غسل األطباق الخاصة بكم وأجزائھا. تساعد
تركیبتھ الخاصة على تنظیف ماكینة غسل األطباق التي تخصكم وأجزائھا الداخلیة، یفتح االنسدادات

ویزیل الروائح الكریھة و یوفر النظافة. یحافظ على سالمة ماكینتك ویطیل من عمرھا في حال استعمالھ
بشكل منتظم.

مجاالت االستخدام

الماكینات المراوح المرشحات األنابیب مصرف المیاه الماكینات المراوح المرشحات األنابیب مصرف المیاه

كیفیة االستخدام

استخدم منظف ماكینة غسل األطباق فقط عندما تكون ماكینتك فارغة. ال تفتح غطاء الزجاجة أبداً. قم بإزالة الملصق الموجود على الغطاء عندما یكون في حالة مغلقة وقم بوضعھ في قسم ترتیب األطباق من خالل
قلب الزجاجة رأساً على عقب. قم بتشغیل ماكینتك عند درجة حرارة 65°م أو بدرجات الحرارة التي تزید عن ذلك، وقم بإضافة المنظف. سوف تذوب الطبقة الشمعیة الموجودة على الغطاء من تلقاء نفسھا بعد بدأ

الماكینة بالعمل وبشكل متوافق مع درجة حرارة الماء. 

تحذيرات

ال تمزجھ بمواد التنظیف األخرى وال تستخدموه معاً. ال تستخدمھ في األجھزة المخدوشة، البالیة والمتضررة. استعمال المنتج لمرة واحدة فقط. مناسب لجمیع ماكینات غسل األطباق. استعملوه مرة واحدة بالشھر.



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 03 84 97باركود المنتج: Ts-0008رقم بطاقة المواصفات

: 12.5عرض المنتج (سم): 13ارتفاع المنتج (سم)

: 254.5وزن المنتج الصافي (غم): 4عمق المنتج (سم)

: 5±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 291.7وزن المنتج القائم (غم)

: 14.8عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 03 85 27باركود الصندوق

: 38.1عرض الصندوق (طول) (سم): 13ارتفاع الصندوق (سم)

: 3.5974وزن الصندوق (كغم) (قائم): 3.054وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 16كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 597.864وزن البلیت (كغم) (قائم): 148ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 10رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 3.73665

: 160عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 03 84 4001280 مل

الباركود المنتج

80 84 03 8690802

حزمة الباركود

10 85 03 8690802

اآلالت المنزلیة الكھربائیة المنظفات

منظف ماكینة غسل المالبس 400
مل

وصف المنتج

منظف   غسالة بوراوز 400 مل (12 × 400 مل)

شرح المنتج

ینظف األوساخ والترسبات الكلسیة ومخلفات المنظفات ویقضي على الروائح الكریھة ویوفر النظافة. تم
تطویر بورشوز منظف ماكینات غسل المالبس لتنظیف الترسبات الكلسیة، مخلفات المنظفات المتراكمة

مع مرور الوقت في ماكینة غسل المالبس الخاصة بك ولتنظیف األوساخ والمخلفات وطبقات العفن
المتراكمة على األجزاء الخاصة بماكینتك مثل حجرة المنظفات واإلطار المطاطي. تساعد تركیبتھ

الخاصة على تنظیف ماكینة غسل الالبس الخاصة بك وأجزائھا الداخلیة والقضاء على الروائح الكریھة
وتوفیر النظافة. یحافظ على سالمة ماكینتك ویطیل من عمرھا في حال استعمالھ بشكل منتظم.

مجاالت االستخدام

تخلص من مخلفات المنظفات واألوساخ والعفن والروائح الكریھة المتراكمة في غسالتك في 3 خطوات وبالتالي وفر النظافة الشاملة لغسالتك باستخدام بورشوز منظف ماكینة غسل المالبس. استخدامك لـ بورشوز
منظف ماكینة غسل المالبس سوف یوفر لك إمكانیة استخدام غسالتك لسنوات طویلة. 

كیفیة االستخدام

االستخدام في المكواة تحذیر: غیر مناسب لالستخدام في المكواة ذات خزان البخار. اغلق الجھاز قبل البدء بعملیة التنظیف، اسحب قابس التیار الكھربائي وقم بتفریغ الماء الموجود بداخلھا. ال تقم بتشغیل الجھاز
خالل عملیة التنظیف. خالل عملیة التنظیف، سوف یتدفق السائل الذي قمت بوضعھ في المكواة. لھذا السبب؛ ینبغي علیك القیام بعملیة التنظیف في مكان مناسب. قم بوضع نصف محتوى زجاجة المنتج (200 مل)
في خزان المیاه الخاص بالمكواة و أیضاً قم بإضافة نفس الكمیة من الماء إلى خزان الماء الخاص بالمكواة دون السماح للماء بالخروج من المكواة وانتظر لمدة 1-2 دقیقة. قم بتأمین تدفق سائل التنظیف من قاعدة

المكواة دون تشغیلھا من خالل الضغط على زر البخار أو على زر إزالة الترسبات الكلسیة. وسوف یقوم السائل المتدفق إلى قاعدة المكواة بتنظیف المكواة الخاصة بكم. قم بمتابعة ھذه العملیة حتى نفاذ سائل
التنظیف الموجود داخل المكواة. بعد االنتھاء من عملیة التنظیف، قم بمأل خزان المیاه الخاص بالمكواة بالكامل بالماء النظیف وقم بشطف المكواة الخاصة بك بالماء من خالل تكرار نفس العملیة. نوصي بأن تقوم
بأول عملیة كوي تتلو عملیة التنظیف على قطعة قماش مخصصة للتنظیف. في سخانات المیاه قبل البدء بعملیة التنظیف، قم بإغالق الجھاز واسحب قابس التیار الكھربائي من المقبس. ال تقم بتشغیل الجھاز أثناء
عملیة التنظیف. قم بسكب نصف محتوى (200 مل) زجاجة المنتج في سخان الماء وانتظر لمدة 10 دقائق كحد أقصى حتى یتم إزالة الترسبات الكلسیة. بعد ذلك، قم بشطف سخان الماء لبضع مرات بكمیة وفیرة

من الماء. وعند الضرورة قم بتكرار العملیة. في ماكینات االسبرسو، الشاي والقھوة قم بتحضیر مزیج التنظیف عن طریق تفریغ نصف محتوى (200 مل) زجاجة المنتج في وعاء فارغ وإضافة نفس الكمیة (200
مل) من الماء إلیھا. قم بسكب ھذا المزیج الذي قمت بتحضیره في خزان الماء الخاص بالجھاز الذي ترید تنظیفھ بالكمیات المحددة في دلیل االستخدام الخاص بالمنتج وقم بعملیة التنظیف باتباع خطوات إزالة

الترسبات الكلسیة المشار إلیھا في الدلیل أیضاً. وبعد ذلك قم بشطف الجھاز الخاص بك بالماء النظیف مرتین على األقل.

تحذيرات

غیر مناسب لالستخدام في أجھزة الكوي ذات خزانات البخار. ال تقم أبداً بتشغیل الجھاز خالل عملیة تنظیف سخان الماء والمكواة. احرص خالل عملیة تنظیف ماكینة االسبرسو، الشاي والقھوة على اتباع الخطوات
المشار إلیھا في دلیل االستخدام الخاص بالجھاز الخاص بك.  ال تخلطھ مع مواد التنظیف األخرى وال تستخدموھما معاً. تجنب تطبیقھ على األجھزة المخدوشة، التالفة أو المتضررة.



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 03 84 80باركود المنتج: Ts-0039رقم بطاقة المواصفات

: 9عرض المنتج (سم): 24.2ارتفاع المنتج (سم)

: 407.2وزن المنتج الصافي (غم): 6عمق المنتج (سم)

: 5±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 450.85وزن المنتج القائم (غم)

: 18عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 03 85 10باركود الصندوق

: 30عرض الصندوق (طول) (سم): 24.2ارتفاع الصندوق (سم)

: 5.5452وزن الصندوق (كغم) (قائم): 4.8864وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 17كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 587.8904وزن البلیت (كغم) (قائم): 163.2ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 6رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 5.763631372549

: 102عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 04 15 4001203 مل

الباركود المنتج

03 15 04 8690802

حزمة الباركود

27 15 04 8690802

اآلالت المنزلیة الكھربائیة المنظفات

منظف ماكینة غسل المالبس معطر
400 مل

وصف المنتج

بورشوز المنظف لماكینة غسل المالبس (زھرة اسبارتا والالفندر)

شرح المنتج

ینظف األوساخ والترسبات الكلسیة ومخلفات المنظفات ویقضي على الروائح الكریھة ویوفر النظافة. تم
تطویر بورشوز منظف ماكینات غسل المالبس لتنظیف الترسبات الكلسیة، مخلفات المنظفات المتراكمة

مع مرور الوقت في ماكینة غسل المالبس الخاصة بك ولتنظیف األوساخ والمخلفات وطبقات العفن
المتراكمة على األجزاء الخاصة بماكینتك مثل حجرة المنظفات واإلطار المطاطي. تساعد تركیبتھ

الخاصة على تنظیف ماكینة غسل الالبس الخاصة بك وأجزائھا الداخلیة والقضاء على الروائح الكریھة
وتوفیر النظافة. یحافظ على سالمة ماكینتك ویطیل من عمرھا في حال استعمالھ بشكل منتظم.

مجاالت االستخدام

تخلص من مخلفات المنظفات واألوساخ والعفن والروائح الكریھة المتراكمة في غسالتك في 3 خطوات وبالتالي وفر النظافة الشاملة لغسالتك باستخدام بورشوز منظف ماكینة غسل المالبس. استخدامك لـ بورشوز
منظف ماكینة غسل المالبس سوف یوفر لك إمكانیة استخدام غسالتك لسنوات طویلة.  تخلص من مخلفات المنظفات واألوساخ والعفن والروائح الكریھة المتراكمة في غسالتك في 3 خطوات وبالتالي وفر النظافة

الشاملة لغسالتك باستخدام بورشوز منظف ماكینة غسل المالبس. استخدامك لـ بورشوز منظف ماكینة غسل المالبس سوف یوفر لك إمكانیة استخدام غسالتك لسنوات طویلة. 

كیفیة االستخدام

قم بتفریغ غسالتك. قم بمزج 100 مل (كوب شاي واحد) من المنتج مع نصف دلو (4 لتر) من الماء. قم بوضع قسم المنظف الذي أخرجتھ من الغسالة في ھذا الماء وانتظر لمدة نصف ساعة. بعد ذلك، قم بتنظیف
حجرة المنظف الخاصة بغسالتك. من أجل تنظیف القسم المطاطي الخاص بغسالة المالبس الخاصة بك، قم بصب كمیة قلیلة من بورشوز منظف ماكینة غسل المالبس على قطعة قماش وقم بتنظیف المخلفات

الموجودة على القسم المطاطي بقطعة القماش. قم بسكب ما تبقى من المنتج في حجرة الغسیل الرئیسیة دون إضافة المنظف وقم بتشغیل غسالتك وھي فارغة في برنامج دون الغسیل المسبق عند درجة حرارة 60°م.
استعمال المنتج لمرة واحدة فقط. مناسب لجمیع غساالت المالبس. استعملھ مرة 1 كل 3 أشھر.

تحذيرات

ال تخلطھ مع مواد تنظیف أخرى وال تستخدمھما معاً على االطالق. ال تستخدمھ في األجھزة المخدوشة، البالیة والمتضررة.



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 04 15 03باركود المنتج: Ts-0040رقم بطاقة المواصفات

: 9عرض المنتج (سم): 24.2ارتفاع المنتج (سم)

: 407.2وزن المنتج الصافي (غم): 6عمق المنتج (سم)

: 5±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 450.85وزن المنتج القائم (غم)

: 18عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 04 15 27باركود الصندوق

: 30عرض الصندوق (طول) (سم): 24.2ارتفاع الصندوق (سم)

: 5.5452وزن الصندوق (كغم) (قائم): 4.8864وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 17كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 587.8904وزن البلیت (كغم) (قائم): 163.2ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 6رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 5.763631372549

: 102عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 03 85 7501234 مل

الباركود المنتج

34 85 03 8690802

حزمة الباركود

41 85 03 8690802

مزيالت البقع

مزيل مثالي للبقع 750 مل

وصف المنتج

بوراوز بخاخ مزیل للبقع 750 مل

شرح المنتج

یحارب األوساخ والبقع. یحافظ على األلوان وال یجعلھا باھتة بفضل تركیبتھ الخاصة االنزیمیة الغیر
محتویة على مواد التبییض، فھو یساعد على تنظیف البقع* واألوساخ الموجودة فق األقمشة بكل سھولة؛
ال یسمح بتالشي األلوان ویحافظ علیھا.  * الدم، األعشاب، النشاء، المواد الغذائیة المعالجة (الكاتشب،

المایونیز، الصلصات...الخ)، الدھون الحیوانیة والنباتیة، بقع الفواكھ، الشاي، اآلیس كریم، أغذیة األطفال،
الطین، التركیبات، األوساخ المتراكمة على الیاقات واألذرع.

مجاالت االستخدام

فعال ضد البقع واألوساخ الموجودة على األقمشة القطنیة، الصوفیة واالصطناعیة، المالبس الملونة والبیضاء، السجاد، الحصائر، النسیج الحریري، الستائر، المقاعد والكنب واألرائك. فعال ضد البقع واألوساخ
الموجودة على األقمشة القطنیة، الصوفیة واالصطناعیة، المالبس الملونة والبیضاء، السجاد، الحصائر، النسیج الحریري، الستائر، المقاعد والكنب واألرائك.

كیفیة االستخدام

احرص على أن یكون الغطاء الموجود في مقدمة آلیة الرش مغلقاً أثناء االستخدام على األسطح العامودیة أو عند الحاجة لكمیة رغوة زائدة. ابقي الغطاء الموجود أمام آلیة الرش مفتوحاً أثناء تطبیقھ على األسطح
األفقیة. التطبیق على األقمشة والمالبس: قم بتطبیقھ بشكل مباشر على المنطقة الموجودة فیھا البقع. بعد االنتظار لمدة 10 دقائق على األكثر، قم بمسحھا واغسلھا بالید/ ماكینة الغسیل.   في المفروشات: قم بتطبیقھ

بشكل مباشر على المنطقة الموجودة فیھا البقع. بعد االنتظار لمدة 10 دقائق على األكثر، قم بتنظیفھا باستعمال قطعة قماش أو اسفنجة مبللة. بعد ذلك قم بشطفھا بوفیر من الماء. 

تحذيرات

ال تقم بتطبیقھ على الجلود، الجلد المدبوغ، الحرائر وعلى األقمشة التي تحمل عبارة "تنظیف جاف فقط".



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 03 99 20باركود المنتج: Ts-0025رقم بطاقة المواصفات

: 12.6عرض المنتج (سم): 28.5ارتفاع المنتج (سم)

: 755.25وزن المنتج الصافي (غم): 6.1عمق المنتج (سم)

: +-10وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 827.45وزن المنتج القائم (غم)

: 24عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 03 99 37باركود الصندوق

: 38عرض الصندوق (طول) (سم): 28.5ارتفاع الصندوق (سم)

: 10.1694وزن الصندوق (كغم) (قائم): 9.063وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 10كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 530.75وزن البلیت (كغم) (قائم): 160.5ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 5رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 10.615

: 50عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 03 98 11245 لتر

الباركود المنتج

45 98 03 8690802

حزمة الباركود

52 98 03 8690802

مزيالت البقع

مزيل مثالي للبقع 1 لتر

وصف المنتج

بورشوز مزیل سائل للبقع 1.000 مل (12×1000 مل)

شرح المنتج

یحارب األوساخ والبقع. یحافظ على األلوان وال یجعلھا باھتة فعال حتى في الماء البارد. مناسب
لالستخدام في ماكینة غسل المالبس والغسیل بالید. بفضل تركیبتھ الخاصة االنزیمیة الغیر محتویة على
مواد التبییض، یساعد بورشوز المزیل للبقع على تنظیف البقع* واألوساخ الموجودة فق األقمشة بكل
سھولة وال یسمح بتالشي األلوان ویحافظ علیھا.  * الدم، األعشاب، النشاء، المواد الغذائیة المعالجة
(الكاتشب، المایونیز، الصلصات...الخ)، الدھون الحیوانیة والنباتیة، بقع الفواكھ، الشاي، اآلیس كریم،

أغذیة األطفال، الطین، التركیبات، األوساخ المتراكمة على الیاقات واألذرع.

مجاالت االستخدام

فعال ضد البقع واألوساخ الموجودة على األقمشة القطنیة، الصوفیة واالصطناعیة، المالبس الملونة والبیضاء، السجاد، الحصائر، النسیج الحریري، الستائر، المقاعد والكنب واألرائك. كما یمكنك زیادة فعالیة منظف
الغسیل الذي تستعملونھ عن طریق إضافة بورشوز المزیل للبقع إلى حجرة المنظفات في ماكینة غسل المالبس الخاصة بكم.  فعال ضد البقع واألوساخ الموجودة على األقمشة القطنیة، الصوفیة واالصطناعیة،
المالبس الملونة والبیضاء، السجاد، الحصائر، النسیج الحریري، الستائر، المقاعد والكنب واألرائك. كما یمكنك زیادة فعالیة منظف الغسیل الذي تستعملونھ عن طریق إضافة بورشوز المزیل للبقع إلى حجرة

المنظفات في ماكینة غسل المالبس الخاصة بكم.

كیفیة االستخدام

على األقمشة والغسیل: قم بتطبیقھ بشكل مباشر على المنطقة الموجودة فیھا البقع. بعد االنتظار لمدة 10 دقائق على األكثر، قم بمسح المنطقة المتسخة عن طریق فركھا بطبقة خشنة بحجم الغطاء. بعد ذلك قم بغسلھا
بالید أو بماكینة غسل المالبس. على المفروشات: م بتطبیقھ بشكل مباشر على المنطقة الموجودة فیھا البقع. بعد االنتظار لمدة 10 دقائق على األكثر، قم بتنظیفھا باستعمال قطعة قماش أو اسفنجة مبللة. بعد ذلك قم

بشطفھا بوفیر من الماء.  باستخدام المنظف: بعد وضع مادة التنظیف الخاصة بكم في حجرة المنظف في ماكینتكم، قم بإضافة بورشوز المزیل للبقع وفقاً للحجم الموضح على الغطاء (60 مل). یوصى باستخدامھ في
برامج الغسیل التي ال تزید درجة حرارتھا عن 40 درجة مئویة. في حاالت البقع األكثر صعوبة وعناداً، قم بمأل الغطاء بمقیاس یصل إلى 100 مل.

تحذيرات

ال تقم بتطبیقھ على الجلود، الجلد المدبوغ، الحرائر وعلى األقمشة التي تتطلب التنظیف الجاف.



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 03 98 45باركود المنتج: Ts-0024رقم بطاقة المواصفات

: 14عرض المنتج (سم): 26ارتفاع المنتج (سم)

: 1016وزن المنتج الصافي (غم): 6عمق المنتج (سم)

: 10±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 1117وزن المنتج القائم (غم)

: 28عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 03 98 52باركود الصندوق

: 35.8عرض الصندوق (طول) (سم): 25.9ارتفاع الصندوق (سم)

: 13.694وزن الصندوق (كغم) (قائم): 12.192وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 8كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 570.04وزن البلیت (كغم) (قائم): 147.5ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 5رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 14.251

: 40عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 03 45 7501267 مل

الباركود المنتج

67 45 03 8690802

حزمة الباركود

20 51 03 8690802

منظفات األسطح

بخاخ منظف للزجاج 750 مل

وصف المنتج

شرح المنتج

تركیبة خاصة قویة للغایة فعالة على جمیع أنواع الزجاج واألسطح الالمعة.

مجاالت االستخدام

أسطح الزجاج النوافذ الثریات المرایا مقصورة العرض التلفاز والحاسب اآللي مرایا ونوافذ السیارات

كیفیة االستخدام

قم بتحویل طرف آلیة الرش من وضعیة Stop إلى وضعیة الرش. قم برشھ على السطح المتسخ أو الملطخ بالبقع ومن ثم قم بمسح السطح بقطعة قماش مبللة. من أجل الحصول على نتیجة أفضل في األوساخ
الصعبة والعنیدة، انتظر لبضع دقائق قبل المسح.

تحذيرات

قم بقراءة تعلیمات االستعمال. احتفظ بھ في مكان بعید عن متناول األطفال وبعید عن المواد الغذائیة. ال تستخدموه في تنظیف األیدي، الوجھ، الجسم والمواد الغذائیة. في حال مالمستھ لألعین؛ قم بغسل أعینك لبضع
دقائق بكل دقة بالماء لبضع دقائق. ال تخلطھ أبداً مع منتجات أو مواد أخرى. احتفظ بھ في مكان بارد تقل درجة حرارتھ عن 35 °م. احتفظ بھ بعیداً عن أشعة الشمس.



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 03 45 67باركود المنتج: Ts-0009رقم بطاقة المواصفات

: 12.6عرض المنتج (سم): 28.5ارتفاع المنتج (سم)

: 744.75وزن المنتج الصافي (غم): 6.1عمق المنتج (سم)

: 10±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 819.75وزن المنتج القائم (غم)

: 24عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 03 51 20باركود الصندوق

: 38عرض الصندوق (طول) (سم): 28.5ارتفاع الصندوق (سم)

: 10.077وزن الصندوق (كغم) (قائم): 8.937وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 10كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 526.13وزن البلیت (كغم) (قائم): 160.5ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 5رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 10.5226

: 50عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 04 11 7501207 مل

الباركود المنتج

07 11 04 8690802

حزمة الباركود

06 12 04 8690802

منظفات األسطح

بخاخ منظف لألسطح معزز بالخل 750
مل

وصف المنتج

بخاخ بورشوز منظف لألسطح معزز بالخل 750 مل (12×750 مل)

شرح المنتج

النظافة واللمعان بقوة الخل. یوفر تنظیفًا فعاًال على جمیع األسطح. یحتوي على زیت الالفندر الطبیعي.

مجاالت االستخدام

فعال ضد البقع واألوساخ الموجودة على األقمشة القطنیة، الصوفیة واالصطناعیة، المالبس الملونة والبیضاء، السجاد، الحصائر، النسیج الحریري، الستائر، المقاعد والكنب واألرائك. كما یمكنك زیادة فعالیة منظف
الغسیل الذي تستعملونھ عن طریق إضافتھ إلى حجرة المنظفات في ماكینة غسل المالبس الخاصة بكم. 

كیفیة االستخدام

على األقمشة والمالبس: على األقمشة والغسیل: قم بتطبیقھ بشكل مباشر على المنطقة الموجودة فیھا البقع. بعد االنتظار لمدة 10 دقائق على األكثر، قم بمسح المنطقة المتسخة عن طریق فركھا بطبقة خشنة بحجم
الغطاء. بعد ذلك قم بغسلھا بالید أو بماكینة غسل المالبس.  على المفروشات: قم بتطبیقھ بشكل مباشر على المنطقة الموجودة فیھا البقع. بعد االنتظار لمدة 10 دقائق على األكثر، قم بتنظیفھا باستعمال قطعة قماش أو

اسفنجة مبللة. بعد ذلك قم بشطفھا بوفیر من الماء.  باستخدام المنظف: بعد وضع مادة التنظیف الخاصة بكم في حجرة المنظف في ماكینتكم، قم بإضافة بورشوز المزیل للبقع وفقاً للحجم الموضح على الغطاء (60
مل). یوصى باستخدامھ في برامج الغسیل التي ال تزید درجة حرارتھا عن 40 درجة مئویة. في حاالت البقع األكثر صعوبة وعناداً، قم بمأل الغطاء بمقیاس یصل إلى 100 مل.

تحذيرات

ال تطبقھ على الجلود، الجلد المدبوغ، الحرائر وعلى األقمشة التي تتطلب التنظیف الجاف.



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 04 11 07باركود المنتج: Ts-0028رقم بطاقة المواصفات

: 12.6عرض المنتج (سم): 28.5ارتفاع المنتج (سم)

: 750.75وزن المنتج الصافي (غم): 6.1عمق المنتج (سم)

: 10±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 825.75وزن المنتج القائم (غم)

: 24عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 04 12 06باركود الصندوق

: 38عرض الصندوق (طول) (سم): 28.5ارتفاع الصندوق (سم)

: 10.149وزن الصندوق (كغم) (قائم): 9.009وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 10كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 529.73وزن البلیت (كغم) (قائم): 160.5ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 5رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 10.5946

: 50عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 03 86 7501219 مل

الباركود المنتج

19 86 03 8690802

حزمة الباركود

33 86 03 8690802

منظفات األسطح

بخاخ مطابخ 750 مل

وصف المنتج

بخاخ بورشوز للمطابخ 750 مل (12×750 مل)

شرح المنتج

أوساخ المطبخ الیومیة یساعد على إزالة الدھون ومخلفات الطعام بفضل تركیبتھ الخاصة المعززة بماء
التبییض وجوھر زھور الربیع، فھو فعال في التنظیف الیومي لمطبخك وضد كافة أنواع الدھون ومخلفات

الطعام.   * یؤخر تكّون األوساخ والبقع على األسطح.

مجاالت االستخدام

مكنكم استخدام بخاخ بورشوز للمطابخ في تنظیف المواقد، األفران، مقصورات شفط الھواء، الشفاطات، الحنفیات، المغاسل، مناضد المطابخ، خزائن المطبخ، الرخام، األسطح المصنوعة من الخزف والسیرامیك،
الشوك، السكاكین، المالعق، الطناجر والمقالي، أثاث الحدائق، الدراجات الھوائیة، جنوط السیارات وسائر األشیاء األخرى المصنوعة من المواد المشابھة لألشیاء المطبخیة. یمكنكم استخدام بخاخ بورشوز للمطابخ
في تنظیف المواقد، األفران، مقصورات شفط الھواء، الشفاطات، الحنفیات، المغاسل، مناضد المطابخ، خزائن المطبخ، الرخام، األسطح المصنوعة من الخزف والسیرامیك، الشوك، السكاكین، المالعق، الطناجر

والمقالي، أثاث الحدائق، الدراجات الھوائیة، جنوط السیارات وسائر األشیاء األخرى المصنوعة من المواد المشابھة لألشیاء المطبخیة.

كیفیة االستخدام

قم بالضغط على زر تحویل قفل أمن الطفل الموجود في القسم العلوي لبخاخ بورشوز للمطابخ حتى ینتقل من وضعیة "Stop" إلى وضعیة "Sprey". ألجل االستخدام في وضعیة الرش "Sprey"، ابقي وضعیة
الغطاء الذكي الموجود في مقدمة آلیة الرش مفتوحاً. واحتفظ بالغطاء الذكي مغلقاً من أجل خیار "الرغوة". قم برش بخاخ بورشوز للمطابخ على السطح المتسخ وبعد ذلك امسحھ بقطعة قماش أو اسفنجة مبللة.

اشطف السطح بعد مسحھ بكمیة وفیرة من الماء. وفي حالة األوساخ العنیدة والصعبة؛ اترك بخاخ بورشوز للمطابخ على السطح المتسخ لمدة 2-3 دقائق على األقل. 

تحذيرات

ال تستخدموا بخاخ بورشوز للمطابخ مع مواد تنظیف أخرى، وال تخلطھما أبداً. وھو غیر مناسب لالستخدام على األسطح والمواد الغیر حائزة على قوة مقاومة ضد المنظفات الحمضیة مثل الرخام، األحجار
الطبیعیة والمشمع. من غیر المناسب تطبیقھ على األسطح والمواد المطلیة، الساخنة والمتضررة. قم بإجراء اختبار قبل تطبیقھ في جمیع المناطق األخرى. ال تنسى ارتداء قفازات أثناء استخدام بخاخ بورشوز

للمطابخ. من أجل معلومات أكثر تفصیالً، یرجى قراءة الملصق الموجود على المنتج. 



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 03 86 19باركود المنتج: Ts-0026رقم بطاقة المواصفات

: 12.6عرض المنتج (سم): 28.5ارتفاع المنتج (سم)

: 761.25وزن المنتج الصافي (غم): 6.1عمق المنتج (سم)

: 10±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 838.25وزن المنتج القائم (غم)

: 24عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 03 86 33باركود الصندوق

: 38عرض الصندوق (طول) (سم): 28.5ارتفاع الصندوق (سم)

: 10.299وزن الصندوق (كغم) (قائم): 9.135وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 10كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 537.23وزن البلیت (كغم) (قائم): 160.5ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 5رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 10.7446

: 50عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 03 86 7501226 مل

الباركود المنتج

26 86 03 8690802

حزمة الباركود

40 86 03 8690802

منظفات األسطح

بخاخ حمامات 750 مل

وصف المنتج

بخاخ بورشوز للحمامات 750 مل (12×750 مل)

شرح المنتج

یساعد على إزالة أوساخ الحمام الیومیة، مخلفات الصابون والترسبات الكلسیة. یمنع تشكل بقع الماء.
بفضل تركیبتھ الخاصة وجوھر نضارة المحیط، فھو فعال في التنظیف الیومي لحمامك وضد كافة أنواع
مخلفات الصابون والترسبات الكلسیة وبقع الصدأ وأوساخ الحمام والعفن.  * یؤخر تكّون األوساخ وبقع

الماء على األسطح.

مجاالت االستخدام

یمكنكم استخدام بخاخ بورشوز للحمامات في تنظیف المغاسل، تنظیف الحنفیات ومقصورات الدوش ودورات المیاه وأحواض االستحمام و رؤوس الدوش والزجاج وأسطح الحمامات من الخزف والسیرامیك
والمفاصل بین البالط الخزفي. یمكنكم استخدام بخاخ بورشوز للحمامات في تنظیف المغاسل، تنظیف الحنفیات ومقصورات الدوش ودورات المیاه وأحواض االستحمام و رؤوس الدوش والزجاج وأسطح الحمامات

من الخزف والسیرامیك والمفاصل بین البالط الخزفي.

كیفیة االستخدام

قم بالضغط على زر تحویل قفل أمن الطفل الموجود في القسم العلوي لبخاخ بورشوز للحمامات وذلك حتى ینتقل من وضعیة "Stop" إلى وضعیة "Sprey". ألجل االستخدام في وضعیة الرش "Sprey"، ابقي
وضعیة الغطاء الذكي الموجود في مقدمة آلیة الرش مفتوحاً. واحتفظ بالغطاء الذكي مغلقاً من أجل خیار "الرغوة". قم برش بخاخ بورشوز للحمامات على السطح المتسخ وبعد ذلك امسحھ بقطعة قماش أو اسفنجة

مبللة. اشطف السطح بعد مسحھ بكمیة وفیرة من الماء. وفي حالة األوساخ العنیدة والصعبة؛ اترك بخاخ بورشوز للمطابخ على السطح المتسخ لمدة 2-3 دقائق على األقل. 

تحذيرات

ال تستخدموا بخاخ بورشوز للحمامات مع مواد تنظیف أخرى، وال تخلطھما أبداً. وھو غیر مناسب لالستخدام على األسطح والمواد الغیر حائزة على قوة مقاومة ضد المنظفات الحمضیة مثل الرخام، األحجار
الطبیعیة والمشمع. من غیر المناسب تطبیقھ على األسطح والمواد المطلیة، الساخنة والمتضررة. قم بإجراء اختبار قبل تطبیقھ في جمیع المناطق األخرى. ال تنسى ارتداء قفازات أثناء استخدام بخاخ بورشوز

للحمامات. من أجل معلومات أكثر تفصیالً، یرجى قراءة الملصق الموجود على المنتج. 



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 03 86 26باركود المنتج: Ts-0002رقم بطاقة المواصفات

: 12.6عرض المنتج (سم): 28.5ارتفاع المنتج (سم)

: 756وزن المنتج الصافي (غم): 6.1عمق المنتج (سم)

: 10±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 832.5وزن المنتج القائم (غم)

: 24عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 03 86 40باركود الصندوق

: 38عرض الصندوق (طول) (سم): 28.5ارتفاع الصندوق (سم)

: 10.23وزن الصندوق (كغم) (قائم): 9.072وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 10كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 533.78وزن البلیت (كغم) (قائم): 160.5ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 5رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 10.6756

: 50عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 03 86 7501271 مل

الباركود المنتج

71 86 03 8690802

حزمة الباركود

88 86 03 8690802

منظفات األسطح

بخاخ متعدد األغراض 750 مل

وصف المنتج

بخاخ بورشوز متعدد األغراض 750 مل (12×750 مل)

شرح المنتج

یساعد على إزالة الدھون، األوساخ والبقع المتراكمة في المطابخ، الحمامات والمنسوجات بفضل تركیبتھ
الخاصة المتعددة األغراض، ھو فعال في تنظیف الدھون واألوساخ والبقع المتراكمة على أسطح المطابخ
والحمامات؛ والمنتجات النسیجیة مثل المالبس واألقمشة وفي تنظیف الدھون واألوساخ والبقع المتراكمة

على السجاد وعلى أسطح المقاعد. بفضل محتواه من صابون مرسیلیا؛ فإنھ یوفر النظافة والنضارة
والتعقیم. ال یحتوي على ماء التبییض.  

مجاالت االستخدام

یمكنك استخدام بخاخ بورشوز المتعدد األغراض المحتوي على صابون مرسیلیا في تنظیف أسطح المطابخ والحمامات، المواقد، األفران، مقصورات شفط الھواء، الحنفیات، المغاسل، مناضد وخزائن المطابخ،
األشیاء المطبخیة المصنوعة من الفوالذ، األسطح الزجاجیة، الخزفیة وأسطح السیرامیك، المالبس، األقمشة، المنسوجات المنزلیة، السجاد وأسطح المقاعد، أثاث الحدائق البالستیكیة، الدراجات الھوائیة وجنوط

السیارات.

كیفیة االستخدام

قم بتحویل وضعیة طرف آلیة الرش من وضعیة "Stop" إلى وضعیة >>> (Sembol) وذلك بالضغط على قفل أمان الطفل الموجود فوق البخاخ. الرغوة احرص على ابقاء وضعیة الغطاء الموجود في الجزء
األمامي من آلیة الرش في وضعیة اإلغالق عند االستخدام على األسطح الرأسیة أو عندما ترید المزید من الرغوة.  البخاخ احرص على إبقاء وضعیة الغطاء الموجود أمام آلیة الرش مفتوحاً أثناء تطبیقھ على

األسطح األفقیة.على أسطح المطابخ والحمامات: قم بتطبیق المنتج على األسطح المتسخة وبعدة ذلك قم بمسحھا بقطعة قماش أو اسفنجة مبللة. قم بشطف السطح بعد مسحھ بكمیة وفیرة من الماء. وفي حالة األوساخ
العنیدة والصعبة؛ اترك بخاخ بورشوز للمطابخ على السطح المتسخ لمدة 2-3 دقائق على األقل. على المالبس والمنسوجات المنزلیة: قم بتطبیقھ مباشرة على المنطقة الموجودة فیھا البقع؛ قم بمسح المنطقة على

الفور وبعد ذلك قم بغسلھا بالید/ ماكینة الغسیل. في السجاد والمقاعد: قم بتطبیقھ مباشرة على المنطقة الموجودة فیھا البقع وقم بمسح المنطقة على الفور بقطعة قماش أو اسفنجة مبللة. 

تحذيرات

ال تخلط المنتج أبداً مع مواد تنظیف أخرى وال تستخدموھما معاً أبداً. في حال تركك للمنطقة دون شطف لمدة طویلة؛ فقد یؤدي ذلك إلى ترك عالمات على السطح. عند رش المنتج على أسطح فاتحة للغالیة أو
بیضاء؛ قم على الفور بتنظیف السطح جیداً بقطعة قماش أو اسفنجة. قبل البدء بتطبیقھ على المالبس، قم بإجراء اختبار ثبات اللون في منطقة فغیر ظاھرة. ال تقم بتطبیق المنتج على األقمشة الصوفیة، الجلود، الجلد

المدبوغ، الساتان، المخمل، الحریر واألقمشة التي تحمل عبارة "للتنظیف على الناشف فقط". ال تقم بتطبیقھ على األسطح والمواد المصنوعة من الخشب واأللمنیوم وأیضاً األسطح والمواد المطلیة، المخدوشة أو
المتضررة. قم بإجراء اختبار قبل استخدامھ في جمیع المناطق األخرى.  



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 03 86 71باركود المنتج: Ts-0014رقم بطاقة المواصفات

: 12.6عرض المنتج (سم): 28.5ارتفاع المنتج (سم)

: 760.5وزن المنتج الصافي (غم): 6.1عمق المنتج (سم)

: 10±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 837وزن المنتج القائم (غم)

: 24عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 03 86 88باركود الصندوق

: 38عرض الصندوق (طول) (سم): 28.5ارتفاع الصندوق (سم)

: 10.284وزن الصندوق (كغم) (قائم): 9.126وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 10كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 536.48وزن البلیت (كغم) (قائم): 160.5ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 5رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 10.7296

: 50عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 03 95 7501231 مل

الباركود المنتج

31 95 03 8690802

حزمة الباركود

48 95 03 8690802

منظفات األسطح

بخاخ منظف لألفران 750 مل

وصف المنتج

بخاخ بورشوز المنظف لألفران 750 مل

شرح المنتج

یساعد بخاخ بورشوز المنظف لألفران على التخلص من أصعب البقع الدھنیة والمحترقة ومخلفات
الزیوت الدھون المحترقة والجافة بكل سھولة وذلك بفضل تركیبتھ الخاصة التي طورتھا بخبرة بورشوز.

یساعد على توفیر النظافة الفعالة على األسطح مثل منطقة داخل الفرن، صینیة الفرن، أسالك الفرن،
الشوایة، مناقل الشوي، حفر الشوي، التكوین العلوي للمواقد، المقالي والطناجر.  

مجاالت االستخدام

داخل الفرن، صینیة الفرن، أسالك الفرن، مناقل الشوي وأسالك الفرن، الموقد، الشوایات، حفر الشوي، الطناجر والمقالي.

كیفیة االستخدام

داخل الفرن: بعد تسخین الفرن إلى ما یقارب 40 درجة، قم بإغالق الفرن وانتظر لمدة 5-10 دقائق. تأكد من فصل التیار الكھربائي قبل البدء باالستخدام. قم بتطبیق المنتج على المناطق الدھنیة وبعد ذلك قم بمسح
المنطقة بقطعة قماش مبللة. انتظر لمدة تصل إلى 10 دقائق حسب صعوبة السطح المتسخ. منقل الشوي، الشوایة وحفرة الشوي: ینبغي تنظیف السطح بعد أن یبرد من جمیع المخلفات المتراكمة على سطحھ. بعد
ذلك؛ قم بتطبیق المنتج على السطح المتسخ وانتظر لمدة 5-10 دقائق، وبعد ذلك قم بشطف السطح بالماء.  الموقد: قم بتطبیق المنتج على المناطق المدھنة بعد التأكد من برودة السطح، وقم بمسح السطح بقطعة
قماش مبللة بعد االنتظار لمدة 1-2 دقیقة. الطناجر والمقالي: قم بتطبیق المنتج على السطح المتسخ. انتظر لمدة 1-2 دقیقة وقم بشطف السطح بالماء. مدة االنتظار من أجل الدھون المحترقة ھي 5-10 دقائق. 

تحذيرات

استخدم المنتج على األسطح الباردة فقط. ال تخلطھ مع منتجات أخرى. ال تستخدم المنتج فوق األحرف والرموز الموجودة على الجھاز، األسطح المصنوعة من األلمنیوم، النحاس، النحاس األصفر، األسطح المطلیة،
األسطح الخشبیة والرخامیة. خالل استخدامھ داخل الفرن، ال تسمح بمالمستھ ألسطح الفرن األخرى. ال تستخدم الفرن لمدة 8 ساعات على األقل بعد عملیة التنظیف.  تجنب تطبیقھ على غطاء الفرن، مصباح

ومروحة الفرن. ال تستخدمھ في األفران المجھزة بنظام التنظیف الذاتي. قم برش المنتج على قطعة قماش قبل تطبیقھ على األسطح المختلفة التي سوف تقوم باستخدامھا ألول مرة. قم بتطبیقھ بواسطة قطعة القماش
ھذه على منطقة صغیرة غیر ظاھرة. 



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 03 95 31باركود المنتج: Ts-0036رقم بطاقة المواصفات

: 12.6عرض المنتج (سم): 28.5ارتفاع المنتج (سم)

: 768.75وزن المنتج الصافي (غم): 6.1عمق المنتج (سم)

: 10±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 845.25وزن المنتج القائم (غم)

: 24عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 03 95 48باركود الصندوق

: 38عرض الصندوق (طول) (سم): 28.5ارتفاع الصندوق (سم)

: 10.383وزن الصندوق (كغم) (قائم): 9.225وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 10كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 541.43وزن البلیت (كغم) (قائم): 160.5ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 5رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 10.8286

: 50عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 05 11 6751644 مل

الباركود المنتج

44 11 05 8690802

حزمة الباركود

75 11 05 8690802

منظفات األطباق والمواعین

منظف أطباق يدوي بنضارة اللیمون
675 مل

وصف المنتج

بورشوز منظف غسل یدوي لألطباق بنضارة اللیمون (16×675 مل)

شرح المنتج

یزیل جمیع أنواع األوساخ وبقایا الزیت من أطباقك بفضل تأثیره القوي في إزالة الشحوم برائحة اللیمون ،
ویوفر تنظیفًا فعاًال بتأثیر رغوة طویلة المدى.

مجاالت االستخدام

صابون غسل أطباق

كیفیة االستخدام

قم بوضع قطرة 1 من المنتج حسب حالة التلوث. سوف یكون كافیاً إضافة ملعقة صغیرة 1 إلى ماء غسیل األطباق. 

تحذيرات

قم بقراءة تعلیمات االستعمال. احتفظ بھ في مكان بعید عن متناول األطفال وبعید عن المواد الغذائیة. ال تستخدموه في تنظیف األیدي، الوجھ، الجسم والمواد الغذائیة. بعد غسل أطباقكم قم بشطفھا بكمیة وفیرة من
الماء. من أجل حمایة بشرتك، تجنب تعریض یدیك للمنظفات لمدة طویلة. استعمال قفازات واقیة/ مالبس واقیة/ واقي للعینین/ واقي للوجھ. یؤدي إلى حاالت تھیج خطیرة في العین. عند مالمستھ لألعین: قم بغسل
أعینك بكل دقة بالماء لبضع دقائق. قم بإزالة العدسات الالصقة إذا كانت مركبة على العین وسھلة الخلع. استمر بعدھا بغسل العین بعنایة. إذا كانت حالة تھیج العین دائمة: أحصل على مساعدة/ عنایة طبیة، راجع

الطبیب الخاص بك.



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 05 11 44باركود المنتج: Ts-0006رقم بطاقة المواصفات

: 9.5عرض المنتج (سم): 27.6ارتفاع المنتج (سم)

: 692.55وزن المنتج الصافي (غم): 6عمق المنتج (سم)

: 10±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 743.05وزن المنتج القائم (غم)

: 23.5عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 05 11 75باركود الصندوق

: 38عرض الصندوق (طول) (سم): 27.6ارتفاع الصندوق (سم)

: 12.1738وزن الصندوق (كغم) (قائم): 11.0808وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 10كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 630.97وزن البلیت (كغم) (قائم): 156ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 5رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 12.6194

: 50عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 05 11 6751651 مل

الباركود المنتج

51 11 05 8690802

حزمة الباركود

82 11 05 8690802

منظفات األطباق والمواعین

منظف أطباق يدوي برائحة التفاح
675 مل

وصف المنتج

بورشوز منظف غسل یدوي لألطباق برائحة التفاح (16×675 مل)

شرح المنتج

یساعد تأثیره القوي ذي رائحة التفاح على إذابة الدھون وإزالة كافة أنواع األوساخ وبقایا الزیوت
المتراكمة على أطباقكم ویوفر تنظیفاً فعاالً من خالل تأثیر رغوتھ الطویلة األمد.

مجاالت االستخدام

صابون غسل أطباق

كیفیة االستخدام

قم بوضع قطرة 1 من المنتج حسب حالة التلوث. سوف یكون كافیاً إضافة ملعقة صغیرة 1 إلى ماء غسیل األطباق. 

تحذيرات

قم بقراءة تعلیمات االستعمال. احتفظ بھ في مكان بعید عن متناول األطفال وبعید عن المواد الغذائیة. ال تستخدموه في تنظیف األیدي، الوجھ، الجسم والمواد الغذائیة. بعد غسل أطباقكم قم بشطفھا بكمیة وفیرة من
الماء. من أجل حمایة بشرتك، تجنب تعریض یدیك للمنظفات لمدة طویلة. استعمال قفازات واقیة/ مالبس واقیة/ واقي للعینین/ واقي للوجھ. یؤدي إلى حاالت تھیج خطیرة في العین. عند مالمستھ لألعین: قم بغسل
أعینك بكل دقة بالماء لبضع دقائق. قم بإزالة العدسات الالصقة إذا كانت مركبة على العین وسھلة الخلع. استمر بعدھا بغسل العین بعنایة. إذا كانت حالة تھیج العین دائمة: أحصل على مساعدة/ عنایة طبیة، راجع

الطبیب الخاص بك.



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 05 11 51باركود المنتج: Ts-0005رقم بطاقة المواصفات

: 9.5عرض المنتج (سم): 27.6ارتفاع المنتج (سم)

: 692.55وزن المنتج الصافي (غم): 6عمق المنتج (سم)

: 10±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 743.05وزن المنتج القائم (غم)

: 23.5عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 05 11 82باركود الصندوق

: 38عرض الصندوق (طول) (سم): 27.6ارتفاع الصندوق (سم)

: 12.1738وزن الصندوق (كغم) (قائم): 11.0808وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 10كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 630.97وزن البلیت (كغم) (قائم): 156ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 5رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 12.6194

: 50عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 05 11 6751637 مل

الباركود المنتج

37 11 05 8690802

حزمة الباركود

68 11 05 8690802

منظفات األطباق والمواعین

منظف أطباق يدوي برائحة الصبار
675 مل

وصف المنتج

بورشوز منظف غسل یدوي لألطباق برائحة الصبار (16×675 مل)

شرح المنتج

في الحین الذي تلعب فیھ تركیبتھ المحتویة على خالصة الصبار على حمایة بشرتكم، یساعد تأثیره القوي
على إذابة الدھون وإزالة كافة أنواع األوساخ وبقایا الزیوت المتراكمة على أطباقكم ویوفر تنظیفاً فعاالً

من خالل تأثیر رغوتھ الطویلة األمد.

مجاالت االستخدام

صابون غسل أطباق

كیفیة االستخدام

قم بوضع قطرة 1 من المنتج حسب حالة التلوث. سوف یكون كافیاً إضافة ملعقة صغیرة 1 إلى ماء غسیل األطباق. 

تحذيرات

قم بقراءة تعلیمات االستعمال. احتفظ بھ في مكان بعید عن متناول األطفال وبعید عن المواد الغذائیة. ال تستخدموه في تنظیف األیدي، الوجھ، الجسم والمواد الغذائیة. بعد غسل أطباقكم قم بشطفھا بكمیة وفیرة من
الماء. من أجل حمایة بشرتك، تجنب تعریض یدیك للمنظفات لمدة طویلة. استعمال قفازات واقیة/ مالبس واقیة/ واقي للعینین/ واقي للوجھ. یؤدي إلى حاالت تھیج خطیرة في العین. عند مالمستھ لألعین: قم بغسل
أعینك بكل دقة بالماء لبضع دقائق. قم بإزالة العدسات الالصقة إذا كانت مركبة على العین وسھلة الخلع. استمر بعدھا بغسل العین بعنایة. إذا كانت حالة تھیج العین دائمة: أحصل على مساعدة/ عنایة طبیة، راجع

الطبیب الخاص بك.



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 05 11 37باركود المنتج: Ts-0004رقم بطاقة المواصفات

: 9.5عرض المنتج (سم): 27.6ارتفاع المنتج (سم)

: 692.55وزن المنتج الصافي (غم): 6عمق المنتج (سم)

: 10±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 743.05وزن المنتج القائم (غم)

: 23.5عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 05 11 68باركود الصندوق

: 38عرض الصندوق (طول) (سم): 27.6ارتفاع الصندوق (سم)

: 12.1738وزن الصندوق (كغم) (قائم): 11.0808وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 10كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 630.97وزن البلیت (كغم) (قائم): 156ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 5رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 12.6194

: 50عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 02 00 9001210 مل

الباركود المنتج

10 00 02 8690802

حزمة الباركود

55 24 05 8690802

منظفات األطباق والمواعین

منظف غسالة أطباق ممتاز 900 مل

وصف المنتج

منظف ھالمي ممتاز لغسالة األطباق (12×900 مل)

شرح المنتج

بفضل تركیبتھ القویة التي تم تطویرھا بخبراتھا، تقدم بورشوز المنظف والملمع والمسحوق معاً. یساعد
اتساقھ الكثیف على توفیر نظافة فائقة دون االنجراف والتدفق في الماء. كما أن تقنیة اإلنزیمات التي تم
تطویرھا تتیح لكم إمكانیة استھالك أقل كمیة من الماء دون الحاجة إلى إعادة شطفكم لألطباق في الماء.

فعال ضد األوساخ الصعبة.    

مجاالت االستخدام

یتمثل ھذا المنتج بمنظف أطباق مناسب لالستعمال في غساالت األطباق األتوماتیكیة.

كیفیة االستخدام

ارفع غطاء المنتج وقم بسكب الكمیة الموصى بھا مباشرة في التجویف الخاص بغسالة األطباق. قم بإغالق التجویف الخاص بالمنظف وبعدھا قم باختیار برنامج الغسیل الذي تریده.  

تحذيرات

تأكد من قراءة تعلیمات االستعمال. احتفظوا بھ في مكان بعید عن متناول األطفال وعن المواد الغذائیة. ال تستخدموه في تنظیف األیدي، الوجھ، الجسم والمواد الغذائیة. استخدم قفازات واقیة/ مالبس واقیة / نظارات
واقیة للعین/ أدوات واقیة للوجھ. في حال مالمستھ للعین: قم بغسل أعینك بكل دقة بالماء لبضع دقائق. قم بإزالة العدسات الالصقة إذا كانت مركبة على العین وسھلة الخلع. استمر بعدھا بغسل العین بعنایة. یحتوي
على مادة میثیل كلورو ایزو ثیازولین. قد یؤدي إلى رد فعل تحسسي في الجلد. أما في حال مالمستھ للجلد: قم بغسل المنطقة بكمیة وفیرة من الماء والصابون. في حال استمرار تھیج العین: احصل على مساعدة/

رعایة طبیة.



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 02 00 10باركود المنتج: Ts-0048رقم بطاقة المواصفات

: 11.52عرض المنتج (سم): 27.11ارتفاع المنتج (سم)

: 935.1وزن المنتج الصافي (غم): 6.03عمق المنتج (سم)

: 10±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 1010.35وزن المنتج القائم (غم)

: 23.4عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 05 24 55باركود الصندوق

: 36.4عرض الصندوق (طول) (سم): 27.4ارتفاع الصندوق (سم)

: 12.3892وزن الصندوق (كغم) (قائم): 11.2212وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 10كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 641.74وزن البلیت (كغم) (قائم): 155ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 5رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 12.8348

: 50عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 03 79 5001257 مل

الباركود المنتج

57 79 03 8690802

حزمة الباركود

62 95 03 8690802

منظفات األطباق والمواعین

منظف غسالة أطباق ممتاز 500 مل

وصف المنتج

منظف ھالمي ممتاز لغسالة األطباق (12×900 مل)

شرح المنتج

بفضل تركیبتھ القویة التي تم تطویرھا بخبراتھا، تقدم بورشوز المنظف والملمع والمسحوق معاً. یساعد
اتساقھ الكثیف على توفیر نظافة فائقة دون االنجراف والتدفق في الماء. كما أن تقنیة اإلنزیمات التي تم
تطویرھا تتیح لكم إمكانیة استھالك أقل كمیة من الماء دون الحاجة إلى إعادة شطفكم لألطباق في الماء.

فعال ضد األوساخ الصعبة.    

مجاالت االستخدام

یتمثل ھذا المنتج بمنظف أطباق مناسب لالستعمال في غساالت األطباق األتوماتیكیة.

كیفیة االستخدام

ارفع غطاء المنتج وقم بسكب الكمیة الموصى بھا مباشرة في التجویف الخاص بغسالة األطباق. قم بإغالق التجویف الخاص بالمنظف وبعدھا قم باختیار برنامج الغسیل الذي تریده.  

تحذيرات

تأكد من قراءة تعلیمات االستعمال. احتفظوا بھ في مكان بعید عن متناول األطفال وعن المواد الغذائیة. ال تستخدموه في تنظیف األیدي، الوجھ، الجسم والمواد الغذائیة. استخدم قفازات واقیة/ مالبس واقیة / نظارات
واقیة للعین/ أدوات واقیة للوجھ. في حال مالمستھ للعین: قم بغسل أعینك بكل دقة بالماء لبضع دقائق. قم بإزالة العدسات الالصقة إذا كانت مركبة على العین وسھلة الخلع. استمر بعدھا بغسل العین بعنایة. یحتوي
على مادة میثیل كلورو ایزو ثیازولین. قد یؤدي إلى رد فعل تحسسي في الجلد. أما في حال مالمستھ للجلد: قم بغسل المنطقة بكمیة وفیرة من الماء والصابون. في حال استمرار تھیج العین: احصل على مساعدة/

رعایة طبیة.



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 03 79 57باركود المنتج: Ts-0047رقم بطاقة المواصفات

: 9عرض المنتج (سم): 24.2ارتفاع المنتج (سم)

: 502وزن المنتج الصافي (غم): 6عمق المنتج (سم)

: 5±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 545.65وزن المنتج القائم (غم)

: 18عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 03 95 62باركود الصندوق

: 30عرض الصندوق (طول) (سم): 24.2ارتفاع الصندوق (سم)

: 6.6828وزن الصندوق (كغم) (قائم): 6.024وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 17كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 703.9256وزن البلیت (كغم) (قائم): 163.2ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 6رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 6.901231372549

: 102عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 03 50 5001283 مل

الباركود المنتج

83 50 03 8690802

حزمة الباركود

80 77 03 8690802

منظفات األطباق والمواعین

غسالة اطباق فاخرة 500 مل
يوسفي و لوز المع

وصف المنتج

منظف ھالمي ممتاز لغسالة األطباق (12×900 مل)

شرح المنتج

بفضل تركیبتھ القویة التي تم تطویرھا بخبراتھا، تقدم بورشوز المنظف والملمع والمسحوق معاً. یساعد
اتساقھ الكثیف على توفیر نظافة فائقة دون االنجراف والتدفق في الماء. كما أن تقنیة اإلنزیمات التي تم
تطویرھا تتیح لكم إمكانیة استھالك أقل كمیة من الماء دون الحاجة إلى إعادة شطفكم لألطباق في الماء.

فعال ضد األوساخ الصعبة.    

مجاالت االستخدام

یتمثل ھذا المنتج بمنظف أطباق مناسب لالستعمال في غساالت األطباق األتوماتیكیة.

كیفیة االستخدام

ارفع غطاء المنتج وقم بسكب الكمیة الموصى بھا مباشرة في التجویف الخاص بغسالة األطباق. قم بإغالق التجویف الخاص بالمنظف وبعدھا قم باختیار برنامج الغسیل الذي تریده.  

تحذيرات

تأكد من قراءة تعلیمات االستعمال. احتفظوا بھ في مكان بعید عن متناول األطفال وعن المواد الغذائیة. ال تستخدموه في تنظیف األیدي، الوجھ، الجسم والمواد الغذائیة. استخدم قفازات واقیة/ مالبس واقیة / نظارات
واقیة للعین/ أدوات واقیة للوجھ. في حال مالمستھ للعین: قم بغسل أعینك بكل دقة بالماء لبضع دقائق. قم بإزالة العدسات الالصقة إذا كانت مركبة على العین وسھلة الخلع. استمر بعدھا بغسل العین بعنایة. یحتوي
على مادة میثیل كلورو ایزو ثیازولین. قد یؤدي إلى رد فعل تحسسي في الجلد. أما في حال مالمستھ للجلد: قم بغسل المنطقة بكمیة وفیرة من الماء والصابون. في حال استمرار تھیج العین: احصل على مساعدة/

رعایة طبیة.



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 03 50 83باركود المنتج: Ts-0050رقم بطاقة المواصفات

: 9عرض المنتج (سم): 24.2ارتفاع المنتج (سم)

: 502وزن المنتج الصافي (غم): 6عمق المنتج (سم)

: 5±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 545.65وزن المنتج القائم (غم)

: 18عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 03 77 80باركود الصندوق

: 30عرض الصندوق (طول) (سم): 24.2ارتفاع الصندوق (سم)

: 6.6828وزن الصندوق (كغم) (قائم): 6.024وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 17كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 703.9256وزن البلیت (كغم) (قائم): 163.2ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 6رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 6.901231372549

: 102عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 03 85 7501272 مل

الباركود المنتج

72 85 03 8690802

حزمة الباركود

89 85 03 8690802

منظفات المراحیض

ھالم تنظیف صحي لدورات المیاه
برائحة الصنوبر 750 مل

وصف المنتج

معلومات الصندوق : منظف بورشوز لدورات المیاه برائحة الصنوبر 750 مل (750 مل×12)

شرح المنتج

طرف مصمم بشكل خاص وقادر على الوصول بكل راحة حتى إلى أضیق األماكن یساعد على إزالة
والتخلص من األوساخ والكلس والبقع الصفراء. تركیبة خاصة فعالة حتى تحت سطح الماء. تساعد
تركیبتھ الخاصة القویة ذات رائحة الصنوبر على تنظیف كافة أنواع األوساخ، الكلس، الصدأ والبقع

الصفراء، یوفر التعقیم والنضارة. یساعد طرفھ الخاص ذو التصمیم الرفیع على الوصول بكل سھولة إلى
أصعب أجزاء المرحاض. كما أن تركیبتھ الفعالة حتى تحت الماء توفر النظافة والتعقیم لجمیع أجزاء

المرحاض. تكوینھ اللزج ال یسمح بتدفقھ على الفور مما یؤدي إلى استمرار تأثیره لمدة طویلة. 

مجاالت االستخدام

مخصص لتنظیف المراحیض ودورات المیاه ذات الطراز التركي فقط. مخصص لتنظیف المراحیض ودورات المیاه ذات الطراز التركي فقط.

كیفیة االستخدام

قم بفتح الغطاء المزود بقفل األطفال عن طریق تدویره عكس اتجاه عقرب الساعة. قم بتطبیق المنتج على الجزء الذي ترغب بتنظیفھ من المرحاض أو دورة المیاه ذات الطراز التركي وانتظر لمدة 15 دقیقة تقریباً.
یمكنك االنتظار لمدة أطول في حالة األوساخ الصعبة والعنیدة. وإذا لزم األمر قم بفرك السطح بالفرشاة ومن ثم سحب السیفون لغسلھ بالماء. إذا تطلب األمر، قم بإعادة العملیة مرة أخرى.

تحذيرات

ال تقم أبداً بخلط المنتج مع ماء التبییض أو مع أي مادة تنظیف أخرى، وال تقم باستخدامھما معاً. نظراً لكونھ یساعد على تآكل المعادن؛ تجنب مالمستھ لفوھة الطھارة واألجزاء المعدنیة المشابھة.  



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 03 85 72باركود المنتج: Ts-0029رقم بطاقة المواصفات

: 10.5عرض المنتج (سم): 27.5ارتفاع المنتج (سم)

: 778.5وزن المنتج الصافي (غم): 6.5عمق المنتج (سم)

: 10±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 844.5وزن المنتج القائم (غم)

: 26عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 03 85 89باركود الصندوق

: 31.6عرض الصندوق (طول) (سم): 27.5ارتفاع الصندوق (سم)

: 10.414وزن الصندوق (كغم) (قائم): 9.342وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 11كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 595.05وزن البلیت (كغم) (قائم): 155.5ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 5رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 10.819090909091

: 55عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 05 24 7501224 مل

الباركود المنتج

24 24 05 8690802

حزمة الباركود

48 24 05 8690802

منظفات المراحیض

جل منظف صحي لدورات المیاه
رائحة األرجوان 750 مل

وصف المنتج

بورشوز منظف صحي لدورات المیاه برائحة األرجوان 750 مل (750 مل×12)

شرح المنتج

طرف مصمم بشكل خاص لتوفیر القدرة على الوصول بكل راحة حتى إلى أضیق األماكن یساعد على
إزالة والتخلص من األوساخ والكلس والبقع الصفراء. تركیبة خاصة فعالة حتى تحت سطح الماء. تساعد

تركیبتھ الخاصة القویة ذات رائحة الصنوبر على تنظیف كافة أنواع األوساخ، الكلس، الصدأ والبقع
الصفراء، یوفر التعقیم والنضارة. یساعد طرفھ الخاص ذو التصمیم الرفیع على الوصول بكل سھولة إلى

أصعب أجزاء المرحاض. كما أن تركیبتھ الفعالة حتى تحت الماء توفر النظافة والتعقیم لجمیع أجزاء
المرحاض. تكوینھ اللزج ال یسمح بتدفقھ على الفور مما یؤدي إلى استمرار تأثیره لمدة طویلة.

مجاالت االستخدام

مخصص لتنظیف المراحیض ودورات المیاه ذات الطراز التركي فقط.

كیفیة االستخدام

قم بفتح الغطاء المزود بقفل األطفال عن طریق تدویره عكس اتجاه عقرب الساعة. قم بتطبیق المنتج على الجزء الذي ترغب بتنظیفھ من المرحاض أو دورة المیاه ذات الطراز التركي وانتظر لمدة 15 دقیقة تقریباً.
یمكنك االنتظار لمدة أطول في حالة األوساخ الصعبة والعنیدة. وإذا لزم األمر قم بفرك السطح بالفرشاة ومن ثم سحب السیفون لغسلھ بالماء. إذا تطلب األمر، قم بإعادة العملیة مرة أخرى.

تحذيرات

ال تقم أبداً بخلط المنتج مع ماء التبییض أو مع أي مادة تنظیف أخرى، وال تقم باستخدامھما معاً.



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 05 24 24باركود المنتج: Ts-0031رقم بطاقة المواصفات

: 10.5عرض المنتج (سم): 27.5ارتفاع المنتج (سم)

: 759وزن المنتج الصافي (غم): 6.5عمق المنتج (سم)

: 10±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 825وزن المنتج القائم (غم)

: 26عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 05 24 48باركود الصندوق

: 31.6عرض الصندوق (طول) (سم): 27.5ارتفاع الصندوق (سم)

: 10.18وزن الصندوق (كغم) (قائم): 9.108وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 11كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 582.18وزن البلیت (كغم) (قائم): 155.5ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 5رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 10.585090909091

: 55عدد الصنادیق/ البلیت



كود المنتجقطع في الصندوقوزن

8690802 05 24 7501217 مل

الباركود المنتج

17 24 05 8690802

حزمة الباركود

31 24 05 8690802

منظفات المراحیض

جل منظف صحي لدورات المیاه
بنسیم المحیط 750 مل

وصف المنتج

بورشوز منظف صحي لدورات المیاه بنسیم المحیط 750 مل (750 مل×12)

شرح المنتج

طرف مصمم بشكل خاص لتوفیر القدرة على الوصول بكل راحة حتى إلى أضیق األماكن یساعد على
إزالة والتخلص من األوساخ والكلس والبقع الصفراء. تركیبة خاصة فعالة حتى تحت سطح الماء. تساعد

تركیبتھ الخاصة القویة ذات رائحة الصنوبر على تنظیف كافة أنواع األوساخ، الكلس، الصدأ والبقع
الصفراء، یوفر التعقیم والنضارة. یساعد طرفھ الخاص ذو التصمیم الرفیع على الوصول بكل سھولة إلى

أصعب أجزاء المرحاض. كما أن تركیبتھ الفعالة حتى تحت الماء توفر النظافة والتعقیم لجمیع أجزاء
المرحاض. تكوینھ اللزج ال یسمح بتدفقھ على الفور مما یؤدي إلى استمرار تأثیره لمدة طویلة.

مجاالت االستخدام

مخصص لتنظیف المراحیض ودورات المیاه ذات الطراز التركي فقط.

كیفیة االستخدام

قم بفتح الغطاء المزود بقفل األطفال عن طریق تدویره عكس اتجاه عقرب الساعة. قم بتطبیق المنتج على الجزء الذي ترغب بتنظیفھ من المرحاض أو دورة المیاه ذات الطراز التركي وانتظر لمدة 15 دقیقة تقریباً.
یمكنك االنتظار لمدة أطول في حالة األوساخ الصعبة والعنیدة. وإذا لزم األمر قم بفرك السطح بالفرشاة ومن ثم سحب السیفون لغسلھ بالماء. إذا تطلب األمر، قم بإعادة العملیة مرة أخرى.

تحذيرات

ال تقم أبداً بخلط المنتج مع ماء التبییض أو مع أي مادة تنظیف أخرى، وال تقم باستخدامھما معاً.



بالنوجرام

معلومات المنتج / الصندوق / البلیت

: 8690802 05 24 17باركود المنتج: Ts-0030رقم بطاقة المواصفات

: 10.5عرض المنتج (سم): 27.5ارتفاع المنتج (سم)

: 759وزن المنتج الصافي (غم): 6.5عمق المنتج (سم)

: 10±وزن المنتج القائم (غم) – حدود التفاوت: 825وزن المنتج القائم (غم)

: 26عمق الصندوق (عرض) (سم): 8690802 05 24 31باركود الصندوق

: 31.6عرض الصندوق (طول) (سم): 27.5ارتفاع الصندوق (سم)

: 10.18وزن الصندوق (كغم) (قائم): 9.108وزن الصندوق (كغم) (صافي)

: 0.96مساحة سطح البلیت (سم2): 11كم صندوق في الطابق 1 من الصندوق/ الرف (البلیت؟

: 582.18وزن البلیت (كغم) (قائم): 155.5ارتفاع البلیت (سم)

إجمالي الوزن القائم للصندوق (بما في ذلك البلیت، وصلة
الزاویة)

: 5رف / بلیت (كم عدد طبقات الصنادیق الموجودة في البلیت؟: 10.585090909091

: 55عدد الصنادیق/ البلیت




