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  تویش کٌٌذٍ ّ پبک کٌٌذٍ ططْح چْثی تزهین شذٍ ثب

  رّغي

 هغذی عوك چْة    آهبدٍ هصزف ثذّى 

 ثزاق کٌٌذٍ ای عبلی  کبرثزد خیلی آطبى  

    ثَ رلیك کزدى ًذارد ّ ثَ رادتی ًیبسی

  هْرد اطتفبدٍ اطت.

همذار کوی اس لجل اس اطتفبدٍ تکبى دُیذ.  .1

هْاد خبلص را ثب پبرچَ خشک رّی 

 ططخ ثوبلیذ ّ اضبفبت را پبک کٌیذ.

 1تْاى یثزای درخشبى کزدى سیبد ه .2

 طبعت ثعذ پْلیش کف اطتفبدٍ کزد. 

اگر لکو سیاه ًجٌد داشت پارچو را در مٌاد 

 خیس کرده ً رً ی لکو بکشیذ تا تمیز شٌد.

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 لیتر 1در 
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 چْة 

 

  

 

 هشدار

پاک   CLEANERمواد زیاد مالیده نشود. مواد اضافو را با 

 کنید.

 مزایا طریقه مصرف موارد مصرف

 پٌشش

 ىشذارىا

 اطفبلدّر اس دطتزص 

 ثعذ اس اطتفبدٍ در هذیط پزاکٌذٍ ًشْد.

در دهبی اتبق ًگِذاری شْد.  اگز خیلی طزد ثْد اس شعبٍ ثزای گزم کزدى 

 دلیمَ ثعذ هصزف کٌیذ. 15-10اطتفبدٍ ًشْد ثلکَ دهبی اتبق را گزم کٌیذ ّ 

 توبص هکزر اهکبى خشکی ّ تزک پْطت را دارد.ا

 دما

 درجَ طبًتیگزاد 30درجَ تب  0دهبی ًگِذاری: اس

 ثوبلیذ.درجَ ثز رّی ططْح  30تب  10هْاد ثبیذ در دهبی ثیي 

 ترکیبات

اطبًض پزاکٌذٍ در دالل -ّاکض-تزکیجبت هْاد طجیعی )رّغي

 ُیذرّکزثٌی غیز آرّهبتیک(

 مشخصات فنی

  دبلت: هبیع

 ًبرًجیرًگ: 

 ًْعی هزکجبتثْ: 

 0.80kg/liter چگبلی:

 درجَ طبًتیگزاد 40ًمطَ اشتعبل: 

 

ایي اطالعبت ًتیجَ تذمیمبت تکٌیکی ثَ رّس شذٍ اطت کَ 

در آسهتیشگبٍ اًجبم ّ تظت شذٍ اطت.ثب ایي ّجْد ُز 

پیشٌِبدی ُویشَ ثَ آًبلیش هٌبطت ّ تظت ّ ًظبرت ادتیبج 

ُیچ گًَْ هظئْلیتی ثزای اطتفبدٍ ًبدرطت دارد. 

 .پذیزفتَ ًیظتهذصْالت 

 

 برچسب
 : خطزىشذار

هبیع ّ ثخبر لبثل اشتعبل هی ثبشذ.در صْرت ثلیعذى ّ  

 ّارد شذى ثَ طیظتن تٌفظی هی تْاًذ کشٌذٍ ثبشذ. 

 ثبشذ بسیً ییدارّ یُب َیتْص اگز: تٌ 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 ٌکیع ّ هذبفع

.ثز اطبص ذیزیثگ توبص دکتز بی ّ اّرژاًض ثب فْرا شذى

ُییذرّتزیذُبی طٌگیي ّ  -همزرات  هزتت شْد. شبهل:ًفتب

 ُیذرّکزثي ُبی آلیفبتیک

 

 بستو بنذی

هیلی لیتزی در جعجَ ُبی  500ثطزی ُبی 

 تبیی 12

 


