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  ّ ٍثِتزیي هذبفع ثزای لک در طٌگِبی پْلیش شذ

  گزاًیت ّ پزطلیي.

  ایذٍ آل ثزای کف ُبی پزطلیي ثب ثبفت

  تزددپز طٌگ ثزای هٌبطق

  :آهبدٍ هصزفرقیق طبسی 

 

  تزهین ًقبشی ُبی دیْاری ثزای ططْح ػوْدی در

 طٌگِبی طجیؼی

  قذرت چظجٌذگی ػبلی رّی ططْح

 پزطلیٌی ثب ثبفت خشي دارد
 کاربرد

  طقف ُبی آشپشخبًَ ّ دوبمایذٍ آل ثزای   ثوبلیذ ثب اطتفبدٍ اس قلن هْی رًگ هْاد را  .1 هْاد غذایی اثز شیویبیی ًذارد. رّی

 ّ ثطْر هذاّم خشک کٌیذ.

طبػت ّقتی ططخ خشک شذ  24ثؼذ اس  .2

را اس رّی ططخ ثب پبرچَ  اضبفبت

هزطْة پبک کٌیذ ّ ثب پبرچَ خشک ّ یب 

 دْلَ آشپشخبًَ خشک کٌیذ.

  

  ٍتویش کٌٌذٍ  -هذبفظت کٌٌذٍ -اشجبع کٌٌذ

 رادت

  فبظت اس طزاهیکِبی تزک ایذٍ آل ثزای د

 خْردٍ

  

  هذلْل رقیق کلیٌزنگيذارنذه: 

 

 

 لیتر 1در 

هتزهزثغ 30          هزهزیت/گزاًیت
      

 هتز هزثغ 30/40پزطلیي           

 هتز هزثغ 20        هْساییک 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 طفبل 

 پْلیش خْردٍ پزطلیي 

 آگلْهزٍ ّ پْلیش شذٍ  طٌگِبی 

 

  

 

 هشدار

برای بررسی عدم تغیر  روی قسمت کوچکی از سطح

رنگ تست شود. برای روزهتیی که احتمال بارندگی 

 وجود دارد استفاده نشود.

 مزایا طریقه مصرف موارد مصرف

 پوشش

 ىشذارىا

 دّر اس دطتزص اطفبل

 ثؼذ اس اطتفبدٍ در هذیط پزاکٌذٍ ًشْد.

 در طی اطتفبدٍ ّ در طْل خشک شذى هذیط ثَ خْثی تِْیَ شْد.

 الین اطتْى را اس اطیذ هذبفظت ًوی کٌذ. هزهزیت ّ

 دما

 درجَ طبًتیگزاد 30درجَ تب  0دهبی ًگِذاری: اس

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

 ترکیبات

هخلْطی اس تزکیجبت طیلیکْى پزاکٌذٍ در دالل ُیذرّکزثي ُبی 

 غیز آرّهبتیک

 مشخصات فنی

 دبلت: هبیغ

 ثی رًگ شفبفرًگ: 

 ُیذرّکزثي  ًْػیثْ: 

 0.77kg/literچگبلی: 

 درجَ طبًتیگزاد 40ًقطَ 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. ُیچ گًَْ هظئْلیتی ثزای اطتفبدٍ ًبدرطت 

 .پذیزفتَ ًیظتهذصْالت 

 

 برچسب
 : خطزىشذار

هبیغ ّ ثخبر قبثل اشتؼبل هی ثبشذ.در صْرت ثلیؼذى ّ  

 ّارد شذى ثَ طیظتن تٌفظی هی تْاًذ کشٌذٍ ثبشذ. 

 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

.ثز اطبص ذیزیثگ توبص دکتز بی ّ اّرژاًض ثب فْرا شذى

 ُییذرّتزیذُبی طجک -هزتت شْد. شبهل:ًفتب هقزرات 

 

 

 بستو بنذی

 تبیی 12جؼجَ ُبی هیلی لیتزی در  250ثطزی ُبی 

 تبیی 6جؼجَ ُبیلیتزی در  1قْطی ُبی 

 تبیی 4لیتزی در جؼجَ ُبی  5قْطی ُبی 
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