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MÔ TẢ 

CIRCONS M là một hợp chất được tổng 
hợp từ các acid tẩy rửa chuyên dụ
số phụ gia đặc biệt. 

CIRCONS  M được dùng để tẩy sạch 
lớp vữa, bê tông, xi măng… trên bề mặt sắt 
thép xây dựng, dụng cụ máy móc trong lĩnh 
vực xây dựng, gạch men và các loại đá bị 
dính vữa, bê tông… 

ƯU ĐIỂM 

CIRCONS M là sản phẩm tẩy rửa hữu hiệu 
và kinh tế tiết kiệm chi phí so với phương 
pháp phá bỏ lớp vữa, bê tông, xi măng như 
hiện nay. 

Thời gian tẩy rửa nhanh chóng, 

Thi công dễ dàng. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Xịt nước làm ướt lớp vữa, bê tông
trước khi sử dụng sản phẩm, 

Dùng bình phun hoặc cọ quét một l
CIRCONS M lên bề mặt cần tẩy một lớp

Chờ từ 5-7 phút cho CIRCONS M 
lớp vữa, bê tông. 

Sau đó dùng vòi nước áp lực xịt lên bề mặt 
cần xử lý. Nếu là gạch men, đá các loại  có 
thể dùng dẻ lau sạch. 

Tùy vào độ dày của lớp vữa, bê tông mà ta 
xử lý một hay nhiều lần CIRCONS

Thi công các lớp tiếp theo như lớp đầu tiên

M 
, BÊ TÔNG 

 

được tổng 
ụng và một 

được dùng để tẩy sạch các 
trên bề mặt sắt 

dụng cụ máy móc trong lĩnh 
gạch men và các loại đá bị 

là sản phẩm tẩy rửa hữu hiệu 
kinh tế tiết kiệm chi phí so với phương 

xi măng như 

bê tông, xi măng 

Dùng bình phun hoặc cọ quét một lớp 
lên bề mặt cần tẩy một lớp. 

M thấm vào 

Sau đó dùng vòi nước áp lực xịt lên bề mặt 
đá các loại  có 

bê tông mà ta 
xử lý một hay nhiều lần CIRCONS M. 

Thi công các lớp tiếp theo như lớp đầu tiên. 

 

Sau khi thi công lớp cuối cùng dùng vòi 
nước xịt rửa sạch bề mặt cần xử lý

Lắc đều sản phẩm trước khi sử 
hiệu quả cao nhất. 

 

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG 

Định mức sử dụng sản phẩm phụ thuộc 
nhiều vào độ dày của lớp vữa
mác của vữa, bê tông. 

Mật độ bao phủ bề mặt: 8-12m

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói: Can 5 lít, 22 lít và phuy 

Điều kiện lưu trữ: trong điều kiện thoáng 
mát. 

Thời hạn sử dụng: Tối thiểu 
ngày sản xuất. 

ĐIỀU KIỆN AN TOÀN 

Sản phẩm có thể gây dị ứng da
găng tay, kính bảo hộ và khẩu trang y tế khi 
sử dụng. Nếu bị sản phẩm văng vào mắt
phải rửa sạch ngay bằng nước sạch và đến 
ngay trung tâm y tế gần nhất

 

HỖ TRỢ KỸ THUẬT: 

Bộ phận kỹ thuật của chúng tôi luôn sẵn 
sàng hỗ trợ quý khách hàng 
phương thức sử dụng đúng cách 

Sau khi thi công lớp cuối cùng dùng vòi 
nước xịt rửa sạch bề mặt cần xử lý. 

Lắc đều sản phẩm trước khi sử dụng để đạc 

Định mức sử dụng sản phẩm phụ thuộc 
dày của lớp vữa, bê tông và 

12m2/lít 

THÔNG TIN SẢN PHẨM 

lít và phuy 200 lít. 

trong điều kiện thoáng 

Tối thiểu 12 tháng kể từ 

Sản phẩm có thể gây dị ứng da. Nên mang 
khẩu trang y tế khi 

Nếu bị sản phẩm văng vào mắt, 
phải rửa sạch ngay bằng nước sạch và đến 
ngay trung tâm y tế gần nhất. 

Bộ phận kỹ thuật của chúng tôi luôn sẵn 
sàng hỗ trợ quý khách hàng miễn phí về 

ng đúng cách  
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sản phẩm của chúng tôi nhằm mang l
thuận tiện tối đa cho công việc của quý 
 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

CÔNG TY TNHH XD TM DV 

VPGD: 30 Nguyễn Xí, P. 26,Q. Bình Th

Điện thoại: (08) 3511 8586 – 0938 33

Fax: (08) 62 899 515 

www.anphuqn.com 

 

 

 

Chú ý: Những thông tin tài liệu, hướng dẫn sử
cung cấp dựa trên kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất hiện tại của chúng tôi
trách nhiệm nào về những khó khăn và pháp lý xảy ra do những điều kiện khác như thi công sản phẩm thực tế tại công trường 
không phù hợp. Sự phục vụ của chúng tôi không bao gồm trách nhiệm giám sát
phẩm khi giao hàng. Chúng tôi sẽ cung cấp tài liệu này theo yêu cầu
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m mang lại sự 
công việc của quý 

khách hàng.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ 

CÔNG TY TNHH XD TM DV AN PHÚ QN 

P. 26,Q. Bình Thạnh, TPHCM 

0938 33 25 86  

hướng dẫn sử dụng liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của sản phẩm này được 
cung cấp dựa trên kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất hiện tại của chúng tôi. Trong thực tế chúng tôi và các đại lý sẽ không chịu 

o về những khó khăn và pháp lý xảy ra do những điều kiện khác như thi công sản phẩm thực tế tại công trường 
Sự phục vụ của chúng tôi không bao gồm trách nhiệm giám sát. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về ch

Chúng tôi sẽ cung cấp tài liệu này theo yêu cầu. 

 

dụng liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của sản phẩm này được 
Trong thực tế chúng tôi và các đại lý sẽ không chịu 

o về những khó khăn và pháp lý xảy ra do những điều kiện khác như thi công sản phẩm thực tế tại công trường 
Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về chất lượng sản 


