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 دسص گیش ضذ لک    فشاس داسای ًشش کوی اص تشکیجبت ػبلی

(VOC داسای گْاُی :)GEV-E1  َک

ثش اعبط  LEEDثبػث کغت گْاُی 

 ّ ایتبلیب شذٍ اعت.  UKپشّتکل 

  :آهبدٍ هصشفسقیق عبصی 

  ثغیبس عبصگبس ثب هذیط ّ ضذ لک ثشای هشهشیت

 پشعلیي ّ عٌگ طجیؼی. -گشاًیت -صیقل

 کاربرد ثیظ آثی: عبصگبس ثب هذیط 

 طجیؼی هْادبُش کبٌُذٍ جزة ثذّى تبثیش ثش ظ    ثَ دلیل ثیظ آثی هیتْاًذ دس سطْثت

سعْثبت هقبّهت کٌذ ّ چٌذ سّص ثؼذ اص 

ثٌبثشایي دّسٍ  ثوبلیذشغتشْ هیتْاى هْاد سا 

 هشهت خیلی عشیغ هی ثبشذ. 

سّی عطخ تویض ّ خشک ثب ثْسط سًگ ّ یب 

دقیقَ هْاد  10پذ پشوی اػوبل شْد. ثؼذ اص 

عتوبل خیظ اضبفی سا ثب اعتفبدٍ اص پبسچَ یب د

عطخ ثکشیذ تب  ا سّیس هذلْلشذٍ دس ُویي 

پبک  اضبفبت هْادی کَ ثَ ػوق ًفْر ًکشدٍ سا

ثشای عطْدی ثب جزة پبییي پیشٌِبد هی کٌیذ. 

  عبػت ثؼذ اص اػوبل هْاد پبک شْد. 4شْد 

ثشای هشاقجت خْة سّصاًَ : پیشنياد کارشناس

پیشٌِبد هیشْد کَ عطخ هشد ًظش ثب 

CLEANER  سقیق طجق دعتْس ّ یب

REFRESH  هیضُب ّ پٌجشٍ  -ثشای کبثیٌت ُب

 ُب اعتفبدٍ شْد.

 اشجبع کٌٌذٍ ّ هذبفظت کٌٌذٍ ّ تویض کٌٌذٍ آعبى   یَ اص هْاد ّ صدّدى اضبفَ پْشش یک ال

 ُبی آى

  عطْح تشک  -عشاهیک -ثٌذ کشیایذٍ آل ثشای

ّ اعلت ُبی  سصیي هشهشیت –هبعَ عٌگ  -خْسدٍ

 عٌگ.

  َعطذی  تشکیل ًوی شْد ّ صسد سًگ الی

 ًوی شْد.

  ّهیضُبی دوبم ّ  هٌبعت ثشای عقف ُب

 آشپضخبًَ. ّ داسای گْاُی ایوٌی 

  

 

 

 لیتر 1در 

هتشهشثغ 30/40                           پشعلیي
      

 هتش هشثغ30          هشهشیت/گشاًیت

 هتش هشثغ 20      هْصاییک هشهش ًوب  

 

 

  

 

 

 

 

 

 شذٍپْلیش  پشعلیي 

 هشهشیت 

 گشاًیت 

 ٍعٌگ طجیؼی پْلیش شذ 

 

  

 

 هشدار

قسمت کوچکی از سطح برای بررسی عدم تغیر  روی

رنگ تست شود. برای روزهتیی که احتمال بارندگی 

 وجود دارد استفاده نشود.

 مزایا طریقه مصرف موارد مصرف

 پٌشش

 ىشذارىا

 دّس اص دعتشط اطفبل

 ثؼذ اص اعتفبدٍ دس هذیط پشاکٌذٍ ًشْد.

 عطْح یثشادس صْست اعتفبدٍ دس هذیط داخلی اص تِْیَ اعتفبدٍ شْد. 

 -یکش ثٌذ-یثٌذ تیش عطْح هشل  یهْاسد ذیثب یضیتو ششّع قجل یشًّیث

 .ثبشذ فشاُن صفش شیص یدهب ثب یعبصگبس ّ یکبس قیػب

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

 ًوی کٌذ.هشهشیت ّ الین اعتْى اص اعیذ هذبفظت 

 دما

 دسجَ عبًتیگشاد 30دسجَ تب  0دهبی ً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 

پیشٌِبدی ُویشَ ثَ آًبلیض هٌبعت ّ تغت ّ ًظبست ادتیبج 

 هغئْلیتی ثشای اعتفبدٍ ًبدسعت داسد. ُیچ گًَْ 

 پزیشفتَ ًیغت.هذصْالت 

 

 برچسب

ایي هذصْل ثَ دلیل ایٌکَ جضّ هذصْالت 

خطشًبک ًوی ثبشذ داسا ی ثشچغت خطش ّ ایوٌی 

 .ًیغت

 

 

 بستو بنذی

 تبیی 12هیلی لیتشی دس جؼجَ ُبی  250 قْطی ُبی

 تبیی 12جؼجَ ُبیلیتشی دس  1قْطی ُبی 

 تبیی 4لیتشی دس جؼجَ ُبی  5قْطی ُبی 
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