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 هْثش يیُوچٌ: یْاسُبید یسّ ُب یًقبؽ کشدى پبک 

 -یگچ یْاسُبید -وبىیع) هتخلخل ّ صثش عطْح دس

 .جبؽذیه...(   یعیطج یعٌگِب-آجشُب

 آعبى کبسثشد  ٍکشدى قیسق ثَ بصیًثذّى  هصشف آهبد  

 هذصْالت اثش FILAWET , FILAPT10 اگش سا 

 بی ّ ثشدٍ  يیث اص ثبؽذ ؽذٍ اعتفبدٍ اؽتجبٍ طْس ثَ کَ

 اعتفبدٍ هذصْل يیا ثبؽٌذ داؽتَ یضیتو ثَ بجیادت اگش

 .ؾْدیه

 ٍیهْ قلن اص اعتفبدٍ ثب وبیهغتق سا هذصْل .1 .ًذاسد کشدى قیسق ثَ یبصیً: هصشف آهبد 

 یسّ خال سّػ بی ّ ثضسگ ّ صبف

 ثوبلیذ. عطخ

 

  عت.ْاسُبید یثشا آل ذٍیا یچغجٌذگ تیخبصثَ دلیل  ذیکٌ صجش قَیدق 5 .2 آثشًگِب کٌٌذٍ ثبک 

 .ؽْد پبک ثضسگ پبسچَ ثب .3

 .ؽْد ؽغتَ .4

 یثشا جت ّاتش اص ثِتش جَیًت ثَ یبثیدعت یثشا

 کٌٌذٍ پبک دعتگبُِبی اص ّ یعوْد عطْح

 .ؽْد اعتفبدٍ کف یثشا

 عطْح هثل یعطْد یثشا بصیً صْست دس  

 سًّذ يیا(  یعیطج یعٌگِب ّ آجش) هتخلخل

 .ؽْد تکشاس

 

 .تب عوق ًفْر کشدٍ ّ پبک هی کٌذ  عیعش ّ ثبال یثخؾ اثش 

 یه پبک یخبسج یْاسُبید اص سا غجبس ّ گشد ّ دّد 

 .کٌذ

 

 کٌذ یه پبک یعفبل عطْح اص سا طشدِب ّ ُب یًقبؽ.  

 
 

 لیتر 1در 

هشثع هتش 5
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 عفبل 

 يیپشعل 

 آگلْهشٍ ّ عٌگ 

 کیعشاه 

 ثتي 

 گچ 

 

 مزایا طریقو مصرف موارد مصرف

 پوشش

 بستو بنذی

 تبیی 12 لیتشی دس جعجَ ُبی 1قْطی ُبی 

 

  
 ىشذارىا

 دّس اص دعتشط اطفبل

 ثعذ اص اعتفبدٍ دس هذیط پشاکٌذٍ ًؾْد.

 دما 
 دسجَ عبًتیگشاد 30دسجَ تب  5دهبی ًگِذاسی: اص 

دسجَ ثش سّی عطْح اعوبل  30تب  5هْاد ثبیذ دس دهبی ثیي 

 ؽْد.

 محتوا

 %5 اص کوتش یًْی شیغ عْسفبکتبًت

 مشخصات فنی

 چغجٌبک عیهب: دبلت

 فبم صسد: سًگ

 ًبفز ّ شیفشاگ: ثْ

 kg/liter 1.023: یچگبل

pH 5.5 

ایي اطالعبت ًتیجَ تذقیقبت تکٌیکی ثَ سّص ؽذٍ اعت کَ 

دس آصهتیؾگبٍ اًجبم ّ تغت ؽذٍ اعت.ثب ایي ّجْد ُش 

پیؾٌِبدی ُویؾَ ثَ آًبلیض هٌبعت ّ تغت ّ ًظبست ادتیبج 

داسد. ُیچ گًَْ هغئْلیتی ثشای اعتفبدٍ ًبدسعت 

 .پزیشفتَ ًیغتهذصْالت 

 

 برچسب
 : خطشىشذار

 تْاًذ یه. ؽْد یه یچؾو ذیؽذ تیآع ثبعث: خطر عالئم

 .ؽْد جَیعشگ ّ یآلْدگ خْاة ثبعث

 ثبؽذ بصیً ییداسّ یُب َیتْص اگش :تو صیو ىای ایمنی

 اص دّس. اعت دعتشط دس چغت ثش بی هذصْالت ظشف

 لجبط ّ هذبفع دعتکؼ. ؽْد یًگِذاس اطفبل دعتشط

 آلْدٍ صْست دس. ؽْد اعتفبدٍ هذبفع ٌکیع ّ هذبفع

 هْاد اًجبس. ذیشیثگ توبط دکتش بی ّ اّسژاًظ ثب فْسا ؽذى

 .ؽْد هشتت هقشسات اعبط ثش هذصْالت. ؽْد قفل

-یهتْکغ-1 -اتش لیًًْ لیهت یتش کْلیگل ليیات یپل: ؽبهل

 پشّپبًْل-2
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