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 هذبفع کف در ثزاثز تزدد   الیَ ًبسکی اس هْاد را ثب  برای حفاظت کف ىا: ثذّى ًیبس ثَ پْلیش کزدى

پبرچَ رّی ططخ تویش  ّ یبفیلیش اطتفبدٍ اس پذ 

   ثوبلیذ.

  ایذٍ آل  ثزای طٌگ ُبی طجیعی پْلیش ًشذٍ ّ گزاًیت

 ّ طفبل

 لذرت چظجٌذگی ثبال  

 تشکیل الیَ ثظیبر ثزاق ّ هذبفع لْی رّی ططخ  اطتفبدٍ آطبى   

 عوْد ثزالیَ دّم را  طپضدذّد یکظبعت صجز کٌیذ 

خشک شذى ططخ ثذّى ًیبس ثَ الیَ اّل ثوبلیذ. ثعذ اس

ثب لذرت پْلیش کزدى ثزاق هی شْد. ثزای ططْح 

( پیشٌِبد هی طفبل -طٌذاطتْى -)الین اطتْىچذة ثبال 

 FOBشْد پْشش اّلیَ اس هذصْالت ضذ آة هثل 

طبعت الًگ  24اطتفبدٍ شْد ّ ثعذ اس  W68ّ یب 

 الیف را ثوبلیذ.

 

 

 

  ایذٍ آل ثزای دفبظت طٌگِبی طجیعی پْلیش شذٍ ثزای

 هکبًِبی عوْهی 

  هی تْاى ثز اطبص ًیبس ثصْرت رلیك ّ یب

 غلیع اطتفبدٍ کزد.

 )عبلی ثزای کفِبی ارتجبعی )رسیي ّ پی ّی طی   هی تْاى ثب اطتفذٍ اس دطتگبٍ تویش کي ثب

 طزعت ثبال ًگِذاری کزد.

  

  

  

 لیتر 1در 

هتز هزثع 30طفبل        
      

 هتز هزثع 30/40طٌگ         
 هتز هزثع 30)غلیع(          / لویٌیت/رسیي پی ّی طی

       هتز هزثع 300(    1110پی ّی طی/ لویٌیت/رسیي )رلیك 

 

 

  

 

 

 

 

 

 طفبل 

 تختَ طٌگ 

 ٍطٌگ ّ آگلْهز 

 پی ّی طی 

 لویٌیت 

 هشوع کف 

 رسیي  

 

 نگهداری:

ماي(: بعذ از استفادي از  3-2حفظ درخشىذگی )ٌر 

میلی لیتر از  CLEANER (1:200 )500محلول رقیق 

لیتر آب رقیق کىیذ و روی  5را در  CLASSICمحلول 

خشک شذن سطح آمادي سطح بمالیذ. بعذ از

واکس را با استفادي از  بار(: 1.محافظت)سالی است

PS87  آبکشی  بمالیذ و  1:5رقیق شذي بً وسبت

کىیذ. مواد الوگ الیف را با استفادي از فیلیس پذ بمالیذ و 

 سطح بعذ از خشک شذن آمادي است.

 هشدار

روی سطح خشک وشذي راي ورویذ و الیً دوم مواد را 

ایه مواد را می بذون خشک شذن روی سطح ومالیذ.

ثزای ططْح ثیزًّی ّ پاک کرد.  PS87توان با واکس مخصوص 

 هذیطِبیی کَ آة هی هبًذ هثل دوبم اطتفبدٍ ًشْد.هذیط ُبی هزطْة ّ 

 

 مزایا طریقه مصرف موارد مصرف

 پوشش

 ىشذارىا

 دّر اس دطتزص اطفبل

 ثعذ اس اطتفبدٍ در هذیط پزاکٌذٍ ًشْد.

 

 

 دما

 درجَ طبًتیگزاد  30درجَ تب  5 دهبی ًگِذاری1 اس

 درجَ ثز رّی ططْح اعوبل شْد. 30تب   10هْاد ثبیذ در دهبی ثیي

 ترکیبات

پالطتی  -رسیي ُبی خیض -ّاکض پلی اتیلٌی -پلیوزُبی فلشیاهْلظیْى 

 خْشجْ کٌٌذٍ ّ افشّدًی ُب)ًگِذتزًذٍ ّ ضذ کف( -طبیشر

 

 مشخصات فنی

 هبیعدبلت1 

 طفیذ شیزیرًگ1

 ثْی عطزث1ْ 

 kg/liter 1.035ی  چگبل

pH         8.6 

 

ایي اطالعبت ًتیجَ تذمیمبت 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. ُیچ گًَْ هظئْلیتی ثزای اطتفبدٍ ًبدرطت 

 .پذیزفتَ ًیظتهذصْالت 

 

 برچسب

هذصْالت ایي هذصْل ثَ دلیل ایٌکَ جشّ 

خطزًبک ًوی ثبشذ دارا ی ثزچظت خطز ّ ایوٌی 

 .ًیظت

 

 بستو بنذی

 تبیی 12جعجَ ُبیلیتزی در  1لْطی ُبی 

 تبیی 4لیتزی در جعجَ ُبی  5لْطی ُبی 
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