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 هزهزیت ّ طٌگِبی طجیؼی -تزهین ّ زفبظت طفبل    ػبلی ثزای ططْذ کْچک: کبثیٌت  ثذّى ًیبس ثَ رلیك شذى آهبدٍ هصزف 

 زفبظت کٌٌذٍ -ػبلی ثزای تزهین طفبل: هغذی  برای ترمیم سفال: اطتفبدٍ رازت: فمط ثب اطتفبدٍ اس اطفٌح 

    ثؼذاس هبلیذى  ایذٍ آل ثزای هزهزیتES82  یبCLASSIC  8ثؼذ اس 

 NATURWAXدّ الیَ اس هسصْل  طبػت

را ثب اطتفبدٍ اساطفٌح ّ یب للوْی هظطر ّ یب 

پبرچَ ثوبلیذ. ثؼذ اس خشک شذى ططر را ثب 

پبرچَ پبک کٌیذ.در صْرت دلخْاٍ هی تْاًیذ ثب 

 ,CLASSIC, STAINّاکض ًِبیی 

MATT, LONGLIFE .کبهل کٌیذ 

  

ثؼذ اس ثیض  برای مرمریت ىای رنگی:

HYDROREP  یک الیَ اسNATURWAX  ثب

ثؼذ اس  اطفٌح یب ثْرص رّی ططر ثوبلیذ. اطتفبدٍ اس

خشک شذى ططر را ثب پبرچَ پبک کٌیذ.در صْرت 

 ,CLASSICدلخْاٍ هی تْاًیذ ثب ّاکض ًِبیی 

STAIN کبهل کٌیذ. 

ثب پبرچَ تویش برای لبو پنجره واسلب ىای سنگ: 

 ثوبلیذ تب خشک شْد. ططر ضذآة ّ ثزاق خْاُذ شذ.

 

 

 

 

 

   ثَ صْرت ثی رًگ ّ سرد ّ لٍِْ ای

هْخْد هی ثبشذ )ًْع رًگی فمط ثزای 

 طفبل هی ثبشذ.(

  

  

  

  

 لیتر 1در 

هتز هزثغ 02طفبل            
 

 هتز هزثغ 02طٌگ              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 طفبل 

  ٍطٌگِبی پْلیش ًشذ

 ّ آگلْهزٍ

  

 

 هشدار:

پاک کرد.  PS87این مواد را می توان با واکس مخصوص 
کَ آة هی هبًذ هثل زوبم  ثزای ططْذ ثیزًّی ّ هسیط ُبی هزطْة ّ هسیطِبیی

 اطتفبدٍ ًشْد.

 

 مزایا طریقه مصرف موارد مصرف

 پوشش

 ىشذارىا

 دّر اس دطتزص اطفبل

 ثؼذ اس اطتفبدٍ در هسیط پزاکٌذٍ ًشْد.

سهظتبى اهکبى خبهذ شذى ّاکض اطت. در ایي شزایط هْاد را ًشدیک در طْل 

هصزف رادیبتْر لزار دُیذ ّ یب در آة گزم غْطَ ّر کٌیذ ثِتز اطت لجل اس 

 هخلْط کٌیذ.

 

 دما

 درخَ طبًتیگزاد 25درخَ تب  0 دهبی ًگِذاری: اس

 درخَ ثز رّی ططْذ اػوبل شْد. 30تب   10هْاد ثبیذ در دهبی ثیي

 ترکیبات

 رًگِبی هخصْص  –ُبی طجیؼی ّ طٌتشی  اهْلظیْى ّاکض

 

 مشخصات فنی

 خویزیزبلت: 

 سرد لٍِْ ای طجیؼیرًگ:

  طجک زاللًْػی ثْ: 

 0.79kg/literی  چگبل

 درخَ طبًتیگزاد 40ًمطَ اشتؼبل: 

 

ایي اطالػبت ًتیدَ تسمیمبت تکٌیکی ثَ رّس شذٍ اطت کَ 

در آسهتیشگبٍ اًدبم ّ تظت شذٍ اطت.ثب ایي ّخْد ُز 

پیشٌِبدی ُویشَ ثَ آًبلیش هٌبطت ّ تظت ّ ًظبرت ازتیبج 

دارد. ُیچ گًَْ هظئْلیتی ثزای اطتفبدٍ ًبدرطت 

 .پذیزفتَ ًیظتهسصْالت 

 

 برچسب
 : خطزىشذار

اهکبى  توبص هکزر لبثل اشتؼبل هی ثبشذ.هبیغ ّ ثخبر  

 خشکی ّ تزک پْطت دارد.

 ثبشذ بسیً ییدارّ یُب َیتْص اگز: تو صیو ىای ایمنی

 اس دّر. اطت دطتزص در چظت ثز بی هسصْالت ظزف

 لجبص ّ هسبفع دطتکش. شْد یًگِذار اطفبل دطتزص

 آلْدٍ صْرت در. شْد اطتفبدٍ هسبفع ٌکیػ ّ هسبفع

.ثز اطبص ذیزیثگ توبص دکتز بی ّ اّرژاًض ثب فْرا شذى

 همزرات  هزتت شْد. 

 

 بستو بنذی

 تبیی 12خؼجَ ُبیلیتزی در  1لْطی ُبی 

 تبیی 4لیتزی در خؼجَ ُبی  5لْطی ُبی 
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