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 دسص گیش ضذ لک   گْاُی  داسایLEED    :آهبدٍ هصشفسقیق عبصی 

  پشعلیيثغیبس عبصگبس ثب هذیط ّ ضذ لک ثشای- 

ثذّى جال  -هشهشیت ّ گشاًیت ثب پْلیش -عٌگ طجیؼی

 ّ صبف شذٍ

 عبصگبس ثب هذیطُیذسّکشثي ثذّى دالل :  

 بُش طجیؼی هْادکبٌُذٍ جزة ثذّى تبثیش ثش ظ    ثَ دلیل ثیظ آثی هیتْاًذ دس سطْثت

ثؼذ  عبػت 44-24سعْثبت هقبّهت کٌذ ّ 

هیتْاى هْاد سا اػوبل  ی اّلیَاص شغتشْ

کشد ثٌبثشایي دّسٍ هشهت خیلی عشیغ هی 

 ثبشذ. 

سّی عطخ  ناخالصی:برای سنگيای طبیعی با 

هْاد سا  پذ فلیضتویض ّ خشک ثب ثْسط ّیب 

ثطْسیکَ عطخ اشجبع اص هْاد ثبشذ. هْاد  ثوبلیذ

اضبفی جزة ًشذٍ سا ثب اعتفبدٍ اص پبسچَ ّ یب 

  پبک کٌیذ.دعتوبل آشپضخبًَ 

سّی عطخ  برای سنگيای طبیعی پٌلیش شذه:

 ثوبلیذهْاد سا  پذ فلیضّیب  قلوْتویض ّ خشک ثب 

دقیقَ دعتوبل یب پبسچَ خیظ شذٍ  10ّ ثؼذاص 

تب اضبفبت جزة  دس هْاد سا سّی عطخ ثکشیذ

ًشذٍ صدّدٍ شْد. ثب هالیوت پبک کٌیذ تب اص ًفْر 

 آى هطوئي شْیذ.

برای پرسلین پٌلیش شذه ً مرمریت پٌلیش 

عبػت اص سّی  4هْاد اضبفی سا ثؼذ اص شذه: 

 عطخ پبک کٌیذ دسعت هثل هْاد پْلیش شذٍ.

 

 

 

 

 

 اشجبع کٌٌذٍ ّ هذبفظت کٌٌذٍ ّ تویض کٌٌذٍ آعبى  ثَ آساهی هْاد سا  :یَ اص هْادپْشش یک ال

ُوَ  ثشای قبثل اجشا ّلی کٌیذّ پبک  ثوبلیذ

 ًوًَْ ُب ًیغت.

  تشک خْسدٍعطْح  -عشاهیک -ثٌذکشیایذٍ آل ثشای- 

 سصیي هشهشیتْ اعلت ُبی عٌگ. –هبعَ عٌگ 

 عٌگ  ّ هٌبعت ثشای تشهین کبشی ُبی عیوبًی سًگی

 اص ًْ عبختَ شذٍ ّیب ادیب شذٍ.ُبی 

  ّ هٌبعت ثشای عقف ُب ّهیضُبی دوبم

 آشپضخبًَ. ّ داسای گْاُی ایوٌی غزا

  عبػت هی تْاى سّی عطخ  4ثؼذ اص

 ساٍ سفت.
  

 

 

 لیتر 1در 

      هتشهشثغ 30/40پشعلیي                           

 هتش هشثغ30هشهشیت/گشاًیت          

 هتش هشثغ 20هْصاییک                   

  

 

 

  

 

 

 

 

 پْلیش خْسدٍ پشعلیي 

 هشهشیت 

 گشاًیت 

  آگلْهشعٌگ طجیؼی ٍّ 

 

  

 

 هشدار

روی قسمت کوچکی از سطح برای بررسی عدم تغیر رنگ 

تست شود. برای روزهتیی که احتمال بارندگی وجود دارد 

 استفاده نشود.

 مزایا طریقو مصرف مٌارد مصرف

 پٌشش

 ىشذارىا

 دّس اص دعتشط اطفبل

 ثؼذ اص اعتفبدٍ دس هذیط پشاکٌذٍ ًشْد.

ثشای عطْح ثیشًّی قجل ششّع تویضی ثبیذ هْاسدی  هشل عطْح 

ػبیق کبسی ّ عبصگبسی ثب دهبی صیش صفش  -ثٌذ کشی-شیت ثٌذی

 هذیط هطوئي شْیذ تب عطخ صّد خشک شْد.اص تِْیَ خْة فشاُن ثبشذ.

 هشهشیت ّ الین اعتْى اص اعیذ هذبفظت ًوی کٌذ.

 دما

 دسجَ عبًتیگشاد 30دسجَ تب  5دهبی ًگِذاسی: اص

 دسجَ ثش سّی عطْح اػوبل شْد. 30تب  10هْاد ثبیذ دس دهبی ثیي 

 ترکیبات

 سصیي ُبی آلی اص عْعپبًغیْى آثی

 مشخصات فنی

 شفبف دبلت: هبیغ

 شیشی سًگسًگ: 

  هشخصثْ: 

 1.004kg/literچگبلی: 

pH        9.9 

 

ایي اطالػبت ًتیجَ تذقیقبت تکٌیکی ثَ سّص شذٍ اعت کَ 

دس آصهتیشگبٍ اًجبم ّ تغت شذٍ اعت.ثب ایي ّجْد ُش 

ّ تغت ّ ًظبست ادتیبج پیشٌِبدی ُویشَ ثَ آًبلیض هٌبعت 

 هغئْلیتی ثشای اعتفبدٍ ًبدسعت ُیچ گًَْ داسد. 

 .پزیشفتَ ًیغتهذصْالت 

 

 برچسب

هذصْالت ایي هذصْل ثَ دلیل ایٌکَ جضّ 

خطشًبک ًوی ثبشذ داسا ی ثشچغت خطش ّ ایوٌی 

 .ًیغت

 

 

برای سنگ های طبیعی و احیا شده و توصیه کارشناس: 

کاشی های سیمانی رنگی می توانید واکس نهایی را با 

.بمالیدتوجه به مواد و اثر مورد نظر   
 بستو بنذی

 تبیی 12هیلی لیتشی دس جؼجَ ُبی  250قْطی ُبی 

 تبیی 12جؼجَ ُبیلیتشی دس  1قْطی ُبی 

 تبیی 4لیتشی دس جؼجَ ُبی  5قْطی ُبی 
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