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STRIKE HOLDمواد التنظیف األخرى

یتمیز بخاصیة الحركة الشعریة والتي تمكنھ من -1
الصدئة والمتآكلة   وبعكس األجسامالتخلل في عمق

.الجاذبیة حتى لو كانت تحت الماء

یترسب علیھال -جاف للتشحیمزیت یتكون من -2
.غیر ھش أو خشن وال یتشققوالغبار وھوالرملال

حتى لو قمت برشة وال یكون طبقة لزقھال یترسب-3
.ألكثر من مرة في نفس المكان

ال یشتعل وغیر قابل لالشتعال وذلك ألحتوائة على -4
.غاز ثاني أكسید الكربون

من % 75یوفر لك أمولك وذلك لحصولك على -5
من غاز ثاني أكسید % 35لبة و المادة من حجم الع

.كغاز ضاغطالكربون

مادة مقاومة للرطوبة تخترق الماء لتجفف األجھزة -6
الكھربائیة والمعادن حتى لو كانت تحت الماء

فولت 38000مادة عازلة للكھرباء ألكثر من -7
بتغلیف الوصالت الكھربائیة عن التآكل حیث تقوم

وقت للكھرباء بالمرور واألكسدة مع السماح في نفس ال
.  حتى لو كانت في ماء مالح

یشبھ مادة حمایة لمدة طویلة تترك درع واقي-8
الغالف یقلل من االحتكاك على أسطح المعادن ولمدة 

.تتعدى األشھر

المادة غیر ضارة وال تؤثر على الربل-9
.و األصباغ وأكثر أنواع البالستیك

ریةال تتوفر فیھم الخاصیة الشع-1
.ویترسب على األسطح بدون أي اختراق 

تترك مخلفات من الزیت الالصق الذي-2
یجمع األوساخ والغبار أو الزیت الذي یترسب

. ویتصلب وقابل للتشقق

تترسب وتكون طبقات على األسطح-3
.المستخدمة

وغاز, لالشتعال بسرعةتستخدم غاز قابال-4
.ضغط البیوتان

ز ضغط ضعیف وبكمیةتستخدم غا-5
لتوفیر الضغط المناسب% 80كبیرة تعادل 

من المادة فقط% 20لذلك تحصل على 
.لالستعمال

تزول بسرعة كبیرة أو تطفح على سطح -6
.الماء

المادة غیر قابلة لمقاومة التیار الكھربائي-7
.وتتحطم بسرعة عند مالمستھ

المادة ال تدوم لفترة طویلة مما یعرض-8
.األسطح للصدأ والتآكل مرة أخرى

تتفاعل وتقوم بإتالف الربل والبالستیك -9
.واألصباغ



Hold vs. Other CLP's* (Cleaner/Lubricant/Protectants)-Strike

Other CLP's
 NO capillary action – stays on
Surfaces only without penetrating.

Leave oily residue which collects dirt and
grime and/or dry, harden and crack off.

Quickly builds-up on surfaces.

Use highly flammable propane and
butane propellants.

Use weak propellants which take up
approx. 80% of the can so you only get 18
to 21% product

Runs off or stays on water's surface.

Low dielectric strength – CLP is easily
broken down with electrical current.

Coating last only days allowing rust and
corrosion to develop again quickly.
Quickly react with and break down
rubber, plastics, paint, etc.

hold-Strike
Has capillary action –Works its way deep into

Rusty/corroded parts, even against gravity and
Under water!

Dry lubricant – Does not attract, sand, dust &
Particulates. Will not become brittle, crack or

Fall off. Freezing point is -65 deg F!

No build-up – Can be repeatedly sprayed onto
Surface without gumming up or build –up

Non-Flammable by flame projection test- will
Not ignite due to inert CO2 propellant

Get more for your money! – Due to high quality
CO2 propellant ,one 16 oz. can of Strike-Hold
Contains 12+ oz of product, that's over 75%!

Demoisturant – Cuts through water to dry out
Electrical equipment and metals, even under

Water!

Very high dielectric strength of over 38,000
Volts – completely coats electrical connections

Allowing electrical to pass through but keeping
Out corrosion and oxidation, even in salt water!

Long lasting protectant -  Leaves a shield- like
Film coating and friction reducer on metal's

Surface which lasts months.

Will not hurt rubber, paint and most plastics!



:االستخدام العاّم
1.Strike-Holdالكربون ویقوم بفصل أجزاء المعدن , الصدأ, یعمل بطریقة سریعة ونافذة خالل األوساخ

.األكسدةالتي قد أصبحت مجّمدًة بسرعة أو غّطى بالّتآكل و 

جزاءعلى األزیتا جافا ویبقى لمدة طویلة مما یقّلل من االحتكاك ویمنع الخشونة Strike-Holdیوفر.2
.المعدنیة

3.Strike-Hold التي تتأثر بالماءوعموم األسطح واألجزاءالكھربائّیة المبتّلة و المعداتیساعد في تجّفیف.
ومع , الماء المالحفيحّتى , آثار الرطوبة و الّتآكلتمنّعمادة شبیھ بالّدرع Strike-Hold لتوفیر الحامیة یزود.4

.على األسطح المستخدمةواألوساخغبارالوالّرملمن التصاقیمنعذلك
.لألوزونال یحتوي على مواد ضارة .5
6.Strike-Holdا لالستخدام حسب التعلیماتغیر قابل لالشتعال و آمنا جد.

: االتصاالتأجھزة/یاّتكھربائال

1.Strike-Holdا و في الواقع یحّسنیةلدبتنظیف و وذلك األداء الكھربائّيمنمتانة عزل كھربائّي عالیة جد
. لّشبكة الكھربائّیةل, وصالت و األجزاء الّداخلّیةالحمایة 

2.Strike-Holdمعظم البالستیك و الخشب, مثل المّطاطاغلب المواد الصناعیةىال یضر و ال یؤثر عل
.المطلي

: اآللیات/ البحرّیة المعدات

1.Strike-Hold تالعربانا, المركبات, البحرّیةالمعداتعلى عموم األجھزة ومؤّثر بدرجة كبیرة.
2.Strike-Holdوفي نفس الوقت الموجود على األسطح المعدنیةالّصدأ و الّتآكل وإزالةباختراقبسرعة یقوم و

.من شدة االحتكاك والصدأ الناتج عن الرطوبةبدرجة كبیرة یقلل ذلكالجاف للحمایة ویستبدلھا بمادة الزیت
3.Strike-Hold ویضل مفعولة حتى بعد مالمستھ للماء الحلو معظم البالستیكوالّدھانوأ, ّر المّطاطیضال

.والمالح في البحر
.والمتجمدةةفك  البراغي المتصدیوبسھولةبدرجة كبیرةStrike-Holdبإمكان .4
, ة و لوازمكّل معّداتك البحرّیالتآكل ویشمل ذلكللّصدأ و قابلسطحعلى أي Strike-Hold استخدمیمكن.5

.وتمدیدات اإلنارة للعربانات, المحّركاتو, المالحّیةوالوصالتو المعّداتتوالكھربائیا, الّصواري



المواصفات

.نظفوی/ یتغلغل ویخترق-
.میزة الحركة الشعریةةیعمل بسرعة، و لدی-
.لتشحیمجاف لزیت-
. ال یتشقق وال یكون طبقات ھشة مھما استخدمتھ-
.مادة حمایة وحافظة في نفس الوقت-
.  یكون درع من  الحمایة الرقیقة لمنع الرطوبة من األجواء المحیطة-

.مقاوم للرطوبة-
. أثقل من الماء ویخترقھ إلزالة الرطوبة-

االستخدامات
:العسكریة

.الكبیرة والصغیرةاألسلحة الناریة

:المدنیة

.یة، معدات طائرةبحرالتالسیارات، المعدا-
.و اإلضائةمقطورِة الأسالك تمدیدات/المقطورات/الرافعات-
.غولِفالعربات -

:الكھربائیة

.تالسویتشات الكھربائیة والبطاریا-
.المیدانیةتصاالِتألأجھزة إGPS/المالحة أنظمة /أجھزة اآلسلكي المحمولة-
.الرطوبة الفیوزات منصنادیق /لتجفیف ولحفض المعدات الكھربائیة-
.مكّیفات الھواء-
.اإللكترونیات/وأجھزه الكمبیوتر الشخصیة/ ھواتف خلویة -
.لھواء الطلقلالخارجیة المعرضةاإلضاءة-

:الصناعیة

.یفكك الصدأ عن البراغي والصمولة لفتحھا-
.عشبالمكائن قطع / مكائن السیارات/ المحركات المیكانیكیة-
.المیكانیكیةواألجھزةاألدوات الیدویة /األدوات اإلنشائیة المعدنیة-

:البحریة

.أجھزة صید األسماك والرادارات
.صیدمعدات ال/ سكاكین صیِد سمك/ واألجھزةبكرات ال/ سمك الصیِد صنارة



Strike Hold Degreaser

Degreaserیعتبر مزیل الّشحم .1
واد المركزة اقتصادیا بالمقارنة مع الم

مع العلم , التي یحتویھا إلزالة الشحوم
بأن المادة المركزة لمزیل الشحم یتكون 
عنصرھا األساسي من الماء مما یعطیھا 
خاصیة األمان في التعامل معھا مقارنة 

.مع المواد المذیبة الخشنة األخرى

مع خواصھ Degreaser مزیل الّشحم .2
عتبر القویة في إزالة الشحوم إال انھ ی

فأن ,باإلضافة لذلك. رقیق على الیدین
المواد الداخلة في تركیبتھ العلمیة قویة 

.جدا ومع ذلك فھي غیر سامة وھشة

ُصمَِّم لُیْخَلط Degreaser مزیل الّشحم .3
إّنھ اقتصادّي و یؤدي تنظیًفا سریًعا آمًنا .  بالماء

حیث یمكن أن یرش أو ُیْمَسح على األسطح 
فھا و ببساطة یمكن  ازالتة  المطلوب تنظی

.بالمسح بأي طریقة

1.Degreaser is an economical, but
powerful concentrated degreaser
that provides the grease and grime
removal properties of a solvent
cleaner yet is water-based and
therefore much easier and safer to
use than harsh solvents.

2. Degreaser is strong, yet gentle on
the hands.
In addition, this formulation is
scientifically controlled to be
extremely powerful, nontoxic and
biodegradable.

3.  Degreaser is designed to be
mixed with water.  It is economical
and provides a safe, fast cleaning
action that can be sprayed or
mopped on surfaces and simply
wiped off for most application
situations.



Key Benefitsالفوائد الرئیسیة

Extremely versatile                                                                         متعدد االستخدامات

Eliminates duplicate products                                                       یزیل المواد المركبة
Concentrated مادة مركزة 

Cost-effective اقتصادیة 

Non-corrosive مادة غیر ضارة  

Free- rinsing                                                                                قابلة للشطف واإلزالة

Nonflammable غیر قابلة لالشتعال 

Bio degradable لالنحالل قابل

Pleasant scent رائحتھا عطرة                                               

USDA registered                                                                         USDA مسجلة تحت

Advantages الممیـــــــــــزات                        

1. Suitable for almost all industrial, institutional مناسبة جدا لعموم المنشآت              
commercial and automotive cleaning and الصناعیة والتجاریة وكذلك مغاسل       

  degreasing applications. وتشحیم السیارات

 2. Requires little scrubbing.                                             تحتاج إلى مسح بسیط ألزالتھا

 3. Features aggressive cleaning action دا في النظیفات الصعبةعملیة ج



Scrubs Wipes

   Before                                                After

STRIKE HOLD II

                    Before                                                  After

Hair cutter sprayed by S-H                                   Hair cutter working under water
Degreaser

AfterBefore


