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 جلْگیزی اس جذة آة  ثذّى تغییز رًگ طجیؼی ططْح   :آهبدٍ هصزفرقیق طبسی 

 

  ٍضذ شْر   ّ ػبلی ثزای اطتفبدٍ در هذیط ُبی داخلی

 خبرجی

 

  کوک ثَ اطویٌبى اس جذة یکظبى هْادی کَ در هزادل

 هختلف ثکبر هی رًّذ.

 ٍططخ را ثب دتزدک ّیب فشرّ پبک ّ  .1 جلْگیزی اس تشکیل خش

 آثکشی کٌیذ.

رّس  11الی  7ثؼذ اس خشک شذى ططخ ) .2

ثزای طفبل( هذصْل را ثب ثْرص هظطخ 

سیبد ثطْریکَ توبم ططخ خیض ّثَ هقذار 

 شْد ثوبلیذ.

ثزای ثبر دّم ایي هذصْل ّ  سطوح خارجی:

طبػت اس اّلیي هزدلَ  22راثَ فبصلَ  FOBیب 

  ES82رّی ططخ ثوبلیذ ثزای ایي هذصْل 

 هی تْاًیذ اس پوپ خال اطتفبدٍ کٌیذ.

پیشٌِبد هیشْد کَ اس ایي  سطوح داخلی سفالی:

اطتفبدٍ شْد ّ ثب هذصْل  هذصْل

NATURWAX  ّیب دیگز هذصْالت پبیبى

 پذیزد.

 ػبلی ثزای دیْارُبی آجزی ثیزّى  ثذّى تغییز هقبّهت شجٌن سدگی طفبل 

 ثذّى تبثیز ثز تٌفض هْاد  اجبسٍ تٌفض ثزای ططْح 

  دارای ظزفیت جذة ثبال 

  

  

 لیتر 1در 

 هتز هزثغ 11/20پْلیش       -رّطتبییطفبل 

 هتز هزثغ 1/10آجز    -اطپبًیبیی-دطت طبسطفبل 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 طفبل 

 کبشی هؼذى 

  دیْار 

  

 

 هشدار

برای قسمت کوچکی از سطح تست شود  ابتدا

تا از عدم تغییر رنگ اطمینان حاصل شود. از 

اعمال مواد روی سطح بیرونی که احتمال 

 بارندگی می باشد خودداری شود.

 مزایا طریقو مصرف موارد مصرف

 پوشش

 تستو تنذی

 تبیی 12جؼجَ ُبی لیتزی در  1قْطی ُبی 

 تبیی 4جؼجَ ُبی  لیتزی در 5قْطی ُبی 

  

 ىشذارىا

 دّر اس دطتزص اطفبل

 ثؼذ اس اطتفبدٍ در هذیط پزاکٌذٍ ًشْد.

 اس یخ سدگی هذبفظت شْد.

در صْرت اطتفبدٍ در هذیط داخلی اس تِْیَ اطتفبدٍ شْد. اطتفبدٍ اس 

هشل ططْح   هْاردیثزای ططْح ثیزًّی قجل شزّع تویشی ثبیذ 

طبسگبری ثب دهبی سیز صفز  کبری ّػبیق  -ثٌذ کشی-ثٌذی شیت

 .ثبشذفزاُن 

 دما 

 درجَ طبًتیگزاد 30درجَ تب  0دهبی ًگِذاری: اس

 .ثوبلیذدرجَ ثز رّی ططْح  30تب  5هْاد ثبیذ در دهبی ثیي 

 محتوا

هخلْطی اس تزکیجبت طیلْکظبى پزاکٌذٍ در داللِبی  ُیذرّکزثي 

 ُبی غیز آرّهبتیک.

 

 

 مشخصات فنی

 دبلت: هبیغ

 ثی رًگرًگ: 

 ًْػی اسدالل ُیذرّکزثي ثْ: 

 kg/liter 0.790چگبلی: 

 درجَ طبًتی گزاد 40        درجَ اشتؼبل:

 

ایي اطالػبت ًتیجَ تذقیقبت تکٌیکی ثَ رّس شذٍ اطت کَ 

در آسهتیشگبٍ اًجبم ّ تظت شذٍ اطت.ثب ایي ّجْد ُز 

پیشٌِبدی ُویشَ ثَ آًبلیش هٌبطت ّ تظت ّ ًظبرت ادتیبج 

دارد. فیال ُیچ گًَْ هظئْلیتی ثزای اطتفبدٍ ًبدرطت ایي 

 هذصْالت قجْل ًوی کٌذ.

 

 ترچسة
 : خطزىشذار

هبیغ ّ ثخبر قبثل اشتؼبل هی ثبشذ.در صْرت : عالئم خطر

ثلیؼذى ّ ّارد شذى ثَ طیظتن تٌفظی هی تْاًذ کشٌذٍ ثبشذ. 

 توبص هکزر هی تْاًذ هْجت خشکی ّ تزک پْطت شْد. 

 ثبشذ بسیً ییدارّ یُب َیتْص اگز: تو صیو ىای ایمنی

 اس دّر. اطت دطتزص در چظت ثز بی هذصْالت ظزف

 لجبص ّ هذبفع دطتکش. شْد یًگِذار اطفبل دطتزص

 آلْدٍ صْرت در. شْد اطتفبدٍ هذبفع ٌکیػ ّ هذبفع

شبهل ًفتب  .ذیزیثگ توبص دکتز بی ّ اّرژاًض ثب فْرا شذى

 ّ ُیذرّتزیذُبی طٌگیي هی ثبشذ.
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