
 پ
 

      PD15                                                                                                                 15پی دی                                    

      SOLVENT-BASE DIRT REPELLENT PROTECTOR FOR LAPPATO PORCELAIN TILES   الپاتو              نپرسلیبرای  دافع آالینذه ىا       

 

 

 

  هذبفع کف دس ثشاثش آالیٌذٍ ُبی صیش پب ّ پْشش

  عٌگیي.

  پشعلیيثشای اًْاع هذصْل هخصْص    :آهبدٍ هصشفسلیك عبصی 

  افضایش ثشالیت هْاد عطْحتشهین دسخشٌذگی ثب   ٍالیَ ای سّی عطخ تشکیل ًذادٍ ّ اجبص

 تٌفظ سا ثَ عطخ هی دُذ.
 برای تاسیسات جذیذ

 .ًگِذتشی ػبدی اص ایي پشعلیي سا فشاُن هی کٌذ   َهذبفظت ثَ صْست ثبثت ثْدٍ ّ ًیبصی ث

  اػوبل هججذد دس آیٌذٍ ًوی ثبشذ.

  DETERDEKعطخ سا ثب هذصْل  .1

ْکغی( شغتَ )اپ CR10)عیوبًی( یب 

 شْد.

خشک ایي هذصْل  ثشای عطْح تویض ّ  .2

ّ یب پبسچَ  یسا ثب اعتفبدٍ اص ثْسط اعفٌج

 ثوبلیذ.

عطخ سا ثب پبسچَ دعتوبل ّ یب هبشیي تک  .3

دیغکی عفیذ پبک کٌیذ. تب ثَ ًفْر هْاد 

 کوک کٌیذ.

دلیمَ توبم اضبفبت سا ثب اعتفبدٍ اص  11دس  .4

کٌیذ. پبسچَ پٌجَ ای یب پذ عفیذ پبک 

الی  2پیشٌِبد هی شْد کَ هذصْل سا ثَ 

 هتش هشثغ دس آى ّادذ اعتفبدٍ شْد. 3

 عبػت آهبدٍ اعتفبدٍ اعت. 8عطخ ثؼذ اص  .5

 : برای ترمیم سطوح
 DETERDEK or PS87عطخ سا ثب  .1

 ثشْییذ.

هذصْل سا سّی عطخ  خشک اػوبل  .2

 کٌیذ ّ هثل ثبال اداهَ دُیذ.

 

 

 

 

 

  ثَ ػوك ًفْر کشدٍ ّ عطخ سا دس ثشاثش آة ّ چشثی

عبػت ایي سًّذ ششّع هی  24دفع هی کٌذ. ثؼذ اص 

 شْد.

 آهبدٍ هصشف 

  غیبس همبّم ثشای جبُبی پش تشدد ثْدٍ ّ ث

 تویض ًگَ هی داسد.

   همبّم دس ثشاثش  ًوی شْدصسد ّUV  ّ

 داسای پْشش دُی ثبال هی ثبشذ.

   ثذّى تغییش ظبُشی هْاد ثَ جضئی اص هْاد

 تجذیل هیشْد. 

  

 لیتر 1در 

هتشهشثغ 01        پشعلیي  
      

 

 

  

 

 

 

 

 پشعلیي 

  

 

 پیشنهاد:

برای لکً ٌای شدید سطح را با پارچً خیس شدي در مواد 

 پاک کىید تا لک پاک شود.

 هشدار

ایه محصول امکان پرروگ کردن مواد را دارد بىابرایه 

 روی سطح کوچکی برای اطمیىان تست شود.

 مزایا طریقه مصرف موارد مصرف

 پوشش

 ىشذارىا

ایي هذصْل دبّی دالل هی ثبشذ پیشٌِبد هی شْد دس طْل کبس 

 ُْا دس اتبق دس جشیبى ثبشذ.

 ترکیبات

 دالل ُیذسّکشثٌی غیش آسّهبتیک( پشاکٌذٍ دسعیلْکغبى  تشکیجبت

 مشخصات فنی

  دبلت: هبیغ

 ثی سًگسًگ: 

 دالل ُیذسّکشثٌیًْػی ثْ: 

 0.978kg/liter چگبلی:

 دسجَ عبًتیگشاد 40ًمطَ اشتؼبل: 

 

ایي اطالػبت ًتیجَ تذمیمبت تکٌیکی ثَ سّص شذٍ اعت کَ 

دس آصهتیشگبٍ اًجبم ّ تغت شذٍ اعت.ثب ایي ّجْد ُش 

پیشٌِبدی ُویشَ ثَ آًبلیض هٌبعت ّ تغت ّ ًظبست ادتیبج 

داسد. ُیچ گًَْ هغئْلیتی ثشای اعتفبدٍ ًبدسعت 

 .پزیشفتَ ًیغتهذصْالت 

 

 برچسب
 : خطشىشذار

هبیغ ّ ثخبس لبثل اشتؼبل هی ثبشذ.دس صْست ثلیؼذى ّ  

 ّاسد شذى ثَ عیغتن تٌفغی هی تْاًذ کشٌذٍ ثبشذ. 

 ثبشذ بصیً ییداسّ یُب َیتْص اگش: تو صیو ىای ایمنی

 اص دّس. اعت دعتشط دس چغت ثش بی هذصْالت ظشف

 لجبط ّ هذبفع دعتکش. شْد یًگِذاس اطفبل دعتشط

 آلْدٍ صْست دس. شْد اعتفبدٍ هذبفع ٌکیػ ّ هذبفع

.ثش اعبط ذیشیثگ توبط دکتش بی ّ اّسژاًظ ثب فْسا شذى

 ُییذسّتشیذُبی عٌگیي  -همشسات  هشتت شْد. شبهل:ًفتب

 

 بستو بنذی

 تبیی 6لیتشی دس جؼجَ ُبی  1ثطشی ُبی 
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