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 یه شیتو ثبال تیدظبط ثب را ططْح ّ کف اًْاع توبم 

 کٌذ

 ثبػذ یًو هخزة یّل کٌذ یه شیتو  ثَ ثظتَ 0:211 تب 1::0 اس: یطبس كیرل 

 بسیً شاىیه

 ثذّى تبثیز رّی ططْح دظبص  هذصْالت یثبال یطبس كیرل 

 بیّ یرطْث کَیصْرت در(. 00:211)

 ػظتؼْ ثَ یبجیادت ًوبتذ یجب ثز یا لکَ

 .ًذارد

 هذصْل. اطت ططْح ُوَ اس یػبد هذبفظت یثزا

( آة تزیل 2 در تزیل یلیه 22)0:211 ًظجت ثَ را

 ذیػذ یُب لکَ یثزا. ًذارد بسیً ػظتؼْ ثَ. ذیکٌ كیرل

 .ػْد یه اطتفبدٍ ثبالت غلظ ثب هذصْل يیا

 هخصْصب یؼیطج طٌگ ثب ییکفِب یػظتؼْ یثزا 

 .ُظتٌذ دظبص یلْ یُب کٌٌذٍ شیتو ثَ کَ ییآًِب

 تْاى یه ًیبس هْارد در اس غلظت ثبال 

 .کزد اطتفبدٍ

 تیگزاً تزاّرتي  هزهز طٌگ)  دظبص ططْح یثزا

 ثب الیف هذصْل.  ثبػذ یه هٌبطت(  ملیص آگلْهزٍ ّ

 2 هذت ثَ ّ ػذٍ یاطپز کف یرّ ثز 1::0 ًظجت

 اطتفبدٍ ذیطف پذ ثب یا کٌٌذٍ پبک اس ّ کزدٍ صجز مَیدل

 ّ کزدٍ پبک ططخ یرّ اس ثب را هْاد توبم. ػْد یه

 کي خؼک آالت يیهبػ  ثب کبر یثزا. ذیکٌ یآثکؼ

 .ذیکٌ كیرل تبًک در 0:211 را هذصْل اطکزاثز
 یزًّیث ططْح یرّ ثز الؼبدٍ فْق یًگِذار یثزا

 ثَ ثظتَ 0:21 تب 1::0 اس را هذصْل فیکث یلیخ

 ثشرگ ثْرص اس اطتفبدٍ ثب. ذیکٌ اطتفبدٍ یفیکث شاىیه

 .ذیکٌ یآثکؼ ّ ػظتَ یا دْلَ بی

  خْردٍ کضاّ ططْح اس هذبفظت یثزا 

 .جبػذیه آل ذٍیا

  ثب اطکزاثز کي خؼک يیهبػ ثب تْاى یه 

 .کزد اطتفبدٍ 0:211

  ُب تیٌیلو یثزا هٌبطت 

  ْهطجْع کٌٌذٍ خْػج 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 کبػی ّ طزاهیک لؼبثی 

 )لزهش هبیل ثَ لُِْبی )طفبل 

 کبػی هؼذى 

 ثتي 

 چْة 

 ٍطٌگ جال ّ آگلْهز 

 لویٌیت 

 هؼوغ کف اتبق 

 الطتیک ّ پی ّی طی  

 

 لیتر 1در 

هزثغ هتز 0211     0:211 ًگِذارًذٍ
 

هزثغ هتز 21     1::0 َیاّل طٌگ یػظتؼْ
 

 هشدار

 شده کساو یچوب سطوح در استفاده یبرا

شود یخوددار . 

 مزایا طریقه مصرف موارد مصرف

 پوشش
 بستو بنذی

 تبیی 12لیتزی در جؼجَ ُبی  1لْطی ُبی 

 تبیی 4لیتزی در جؼجَ ُبی  5لْطی ُبی 

 

  
 ىشذارىا

 دّر اس دطتزص اطفبل

 ثؼذ اس اطتفبدٍ در هذیط پزاکٌذٍ ًؼْد.

 دما 
 درجَ طبًتیگزاد 30درجَ تب  5دهبی ًگِذاری: اس 

درجَ ثز رّی ططْح اػوبل  30تب  5هْاد ثبیذ در دهبی ثیي 

 ػْد.

 محتوا

 صذ در 5 اس کوتز یًْیآً طْرفبکتبًت

 15 اس کوتز اهب صذ در 5 اس ؼتزیث یًْی زیغ طْرفبکتبًت

 - کٌٌذٍ خْػجْ – ٌيیبسلیظتیثٌش: گزید ػٌبصز .درصذ

 مشخصات فنی

غیهب: دبلت  

وْیل ذَیرا: ثْ  

کوزًگ سرد: رًگ  

 kg/liter 1.005: یچگبل

pH 7.2(10 )هذلْل در آّة % 

 

ایي اطالػبت ًتیجَ تذمیمبت تکٌیکی ثَ رّس ػذٍ اطت کَ 

در آسهتیؼگبٍ اًجبم ّ تظت ػذٍ اطت.ثب ایي ّجْد ُز 

پیؼٌِبدی ُویؼَ ثَ آًبلیش هٌبطت ّ تظت ّ ًظبرت ادتیبج 

دارد. ُیچ گًَْ هظئْلیتی ثزای اطتفبدٍ ًبدرطت 

 .پذیزفتَ ًیظتهذصْالت 

 

 برچسب
 : خطزىشذار

 چؼن طْسع: خطر عالئم

 ػظتَ اطتفبدٍ اس ثؼذ ثالفبصلَ دطتِب: تو صیو ىای ایمنی

 هذبفظ ٌکیػ ّ هذبفظ لجبص ّ هذبفظ دطتکغ. ػْد

 يیچٌذ آة ثب فْرا چؼن ثب توبص صْرت در. ػْد اطتفبدٍ

 ّ ػذٍ ثزداػتَ لٌش اس اطتفبدٍ صْرت در ّ ػْد ػظتَ ثبر

 .ػْد تْجَ ییدارّ یُؼذارُب ثَ.کٌذ ذایپ اداهَ ػظتؼْ
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