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  ٍطبختوبى اس دبصل رطْثبت ّ ُب لکَاس ثیي ثزًذ   یثزا هضز ثخبرات کَ ثبفز ذیاط یدارا 

 ّ کٌذ یًو ذیتْل ظیهذ ّ کٌٌذٍ اطتفبدٍ

 .ًذارد ذیاط کیذرّکلزیُ

 ثَ یفیکث شاىیه ثَ ثظتَ:  یطبس قیرق 

 شْد یه قیرق 5:51 ّ 5:1 ًظجت

 ٍضذ شْر  عیطز اثز کَ خبلص ذیاط ثب ظَیهقب در ّ 

 ثَ بسیً هذصْل يیا دارد یهذذّد ییکبرا

 .دارد یشتزیث ییکبرا سهبى

 ططْح یرّ: کف اس رطْثبت کزدى پبک یثزا

 ذیثب اثتذا طٌگ ّ یطفبل ططْح هتل هتخلخل

 هزطْة آة ثب یخْث ثَ شظتي اس قجل ططخ

 . شْد

 ضذ رطْة  َیثزا هذصْل يیا تَیظکْسیّ لیدل ث 

 .ثبشذ یه آل ذٍیا یعوْد ططْح

  5ثزّد يیث اس ذیثب کَ یرطْث شذت ثَ ثظتَ

 قیرق آة تزیل 51 بی 1 در هذصْل يیا اس تزیل

 4 هذت ثَ ّ ثوبلیذ ططخ یرّ را هْاد.  شْد

 شْد دل لکَ بی رطْة تب ذیکٌ صجز قَیدق 1 یال

 دطتگبٍ بی ّ ثشرگ ثْرص اس اطتفبدٍ  اس طپض

( یًبرًج بی یا قٍِْثب پذ ) هٌبطت کٌٌذٍ شیتو

 ّ پبرجَ اس هْاد کزدى پبک یثزا. ذیکٌ اطتفبدٍ

 آة ثب ّ کزدٍ اطتفبدٍ یْهیّک یُب کٌٌذٍ پبک بی

 .ذییثشْ فزاّاى

 شظتشْ اس قجل: یعوْد ططْح ّ ْارُبید یثزا

 اس اطتفبدٍ ثب ّ کزدٍ هزطْة آة ثب  را ططخ

 ططخ یرّ را(  ًشذٍ قیرق) عیغل هْاد هْ قلن

 ّ کزدٍ صجز قَیدق 1 یال 4 هذت ثَ. ثوبلیذ

 کٌٌذٍ پبک لْاسم بی ّ ثشرگ ثْرص ثب طپض

 در ذییثشْ طپض ّ کزدٍ پبک را هْاد.  َیشج

 اطتفبدٍ جت ّاتز اس ذیتْاً یه اهکبى صْرت

 .ذیکٌ

 

 ًذارد زیتبث یثبفز ذیاط هذلْل کَ یطفبل ططْح یثزا 

 .ثبشذ یه هْثز بریثظ

 َّادذ آى در طْرفبکتبًت ثْدى دارا لیدل ث 

 یه شیتو ُن ّ کزدٍ ًبثْد را رطْثبت ُن

 .کٌذ

  

.  

  

  

 لیتر 1در 

هزثع هتز 01          5:1 طفبل
 

 هزثع هتز 41       5:1 يیپزطل

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 یطفبل 

 يیپزطل 

 ذیاط ثَ هقبّم ططْح 

 
 مسایا طریقو مصرف موارد مصرف

 پوشش

 بستو بنذی

 تبیی 12 لیتزی در جعجَ ُبی 1قْطی ُبی 

 ییتب  4 یُب جعجَ در یتزیل 5 یُب یقْط

 

  
 ىشذارىا

 دّر اس دطتزص اطفبل

 ثعذ اس اطتفبدٍ در هذیظ پزاکٌذٍ ًشْد.

 دما 
 درجَ طبًتیگزاد 30درجَ تب  5دهبی ًگِذاری: اس 

درجَ ثز رّی ططْح اعوبل  30تب  5هْاد ثبیذ در دهبی ثیي 

 شْد.

 محتوا

 %5 اس کوتز یًْی زیغ طْرفبکتبًت

 %5 اس کوتز یًْیکبت طْرفبکتبًت

 ُب کٌٌذٍ خْشجْ: گزید بتیهذتْ

 مشخصات فنی

 چظجٌبک عیهب: دبلت

 کوزًگ یفٌذق یا قٍِْ رًگ: رًگ

 تٌذ یثْ: ثْ

 kg/liter 1.115: یچگبل

pH 0.8 (آة در% 10 دالل) 

 

ایي اطالعبت ً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

 .چشن تیآط ّ پْطت ذیشذ یطْختگ: خطر عالئم

 ثبشذ بسیً ییدارّ یُب َیتْص اگز:  یمنیا یىا ویص تو

 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

 هْاد اًجبر. ذیزیثگ توبص دکتز بی ّ اّرژاًض ثب فْرا شذى

.  شْد هزتت هقزرات اطبص ثز هذصْالت. شْد قفل

 ثبشذ یه ذیاط کیفظفز شبهل

 هشدار

 نیبنابرا باشد یم ظیغل شدت بو محصٌل نیا

. شٌد استفاده دیشد یلکيا با سطٌح یبرا فقط

 دیاس بو حساس سطٌح ً ىا تیمرمر یبرا

 سطح یرً استفاده از قبل. نشٌد استفاده

..شٌد امتحان یکٌچک  
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