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  ایي هذصْل هذبفظ  سّغي ثب ثیظ سّغي عجضیجبت

ّ  -کبؽی -کَ هی تْاًذ ثَ عوق هْاد عطْح هثل چْة

  )سگَ داس یب ثذّى سگَ( ًفْر کٌذ.عٌگِبی طجیعی تیشٍ 

  ٍثب ًفْر ثَ عوق ثذّى هغذّد کشدى سا

 تٌفظ

  :آهبدٍ هصشفسقیق عبصی 

 

  پْؽؼ سّی عطْح داخلی کَ ثب سّغي یب  ثَ عٌْاى

 پبیبى یبفتَ اًذ.ّاکظ 

 ثذّى چشة کشدى هْاد عطْح  

   جزة سا ثشای عطْح فشاُن کشدٍ ّ سًگ

 طجیعی سا افضایؼ هی دُذ.

عبعتَ  3-2دّ ثبس ثب فبصلَ صهبًی چٌب: ترای 

سّی عطخ پبک ّ چْة ُبیی ثب داًَ ُبی 

ّ ثب ثْسط ثضسگ ّیب پذ  ثوبلیذ.  180دسؽت 

اضبفبت سا ثضداییذ ّ ثشای عطْح داخلی اص  

PARQUET NATURE   َثَ عٌْاى هشدل

ثَ عٌْاى پْؽؼ پبیَ  WOODپبیبًی ّ یب اص 

 ّاکظ هی تْاى اعتفبدٍ کشد. 

سنگيای تیره تذًن رگو ىای ترای کاشی ً 

سّی عطخ تویض ّ خؾک ایي هذصْل  رًشه:

سا ثب ثْسط ثضسگ ّ یب اثضاس ّاکظ خْة 

ثوبلیذ ّ اضبفبت سا ثب پبسچَ تویض ثضداییذ. 

عطْح داخلی سا هی تْاى ثب ّاکظ چغجٌبک 

(NATURWAX یب ّاکظ هبیع ّ )

(MATT, SATIN, LONGLIFE ثَ پبیبى )

 سعبًذ.

 

   هی تْاى اص خْدػ ثَ عٌْاى سّغي سّی

 چْة اعتفبدٍ کشد.

    ّ عٌگِبی هذلی ّ عٌگِبی ثشای عفبل

 تیشٍ )تختَ عٌگ( هیتْاى اعتفبدٍ کشد.

   داسای ثیظ سصیي طجیعی ّ سّغي

 عجضیجبت ) عبج ّ تًْگ(

  

  

 لیتر 1در 

هتشهشثع 20      پْؽؼ اّلیَ
      

 هتش هشثع 30/00     پْؽؼ ثبًْیَ

 

 

  

 

 

 

  

 

 چْة 

 کبؽی هعذى 

 عٌگِبی طجیعی غیش جال  ّ

 آگلْهش

  

 

 هشدار

بزای سنگيای کمزنگ استفاده نشٌد. محصٌل 

 بزای سطٌحی با جذب کم  SOLVرا می تٌان با 

رًی قسمت کٌچکی اس  رقیق کزد.% 50باالی 

عدم تغیز رنگ تست شٌد. سطح بزای بزرسی 

یی کو احتمال بارندگی ًجٌد دارد بزای رًسىا

 استفاده نشٌد.

 مزایا طریقه مصرف موارد مصرف

 پٌشش

 ىشذارىا

 دّس اص دعتشط اطفبل

 ثعذ اص اعتفبدٍ دس هذیط پشاکٌذٍ ًؾْد.

 اعتفبدٍ ؽْد. دس طْل کبس ّ ثشای خؾک ؽذى اص تِْیَ 

 توبط هکشس اهکبى خؾکی ّ تشک پْعت سا داسد. 

هذبفظ چْة دبّی سّغي عجضیجبت ّ سصیي ُبی طجیعی هعلق دس هخلْطی 

 اص داللِبی آلیفبتیک ّ طجیعی اعت.

 دما 

 دسجَ عبًتیگشاد 30دسجَ تب  0دهبی ًگِذاسی: اص

 دسجَ ثش سّی عطْح اعوبل ؽْد. 30تب  10هْاد ثبیذ دس دهبی ثیي 

 محتٌا

هذبفظ چْة دبّی سّغي عجضیجبت ّ سصیي ُبی طجیعی هعلق دس هخلْطی 

 اص داللِبی آلیفبتیک ّ طجیعی اعت.

 

 مشخصات فنی

 دبلت: هبیع

 ًبسًجیسًگ: 

  ًْعی سّغيثْ: 

 kg/liter .0.87چگبلی: 

 دسجَ عبًتی گشاد 50        دسجَ اؽتعبل:

 

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 ایي 

 .پزیشفتَ ًیغتهذصْالت 

 

 ترچسة
 : خطشىشذار

دس صْست ثلیعذى ّ ّاسد ؽذى ثَ عیغتن : عالئم خطر

تٌفغی هی تْاًذ کؾٌذٍ ثبؽذ. توبط هکشس هی تْاًذ هْجت 

 خؾکی ّ تشک پْعت ؽْد. 

 ثب فْسا ؽذى آلْدٍ صْست دس: تٌ صیو ىای ایمنی

دس اًجبس قفل ؽْد ّ   .ذیشیثگ توبط دکتش بی ّ اّسژاًظ

 ُیذسّکشثي آلیفبتیکؽبهل طجق قْاًیي دعتَ ثٌذی ؽْد. 

 

 تستو تنذی

 تبیی 6جعجَ ُبی لیتشی دس  1قْطی ُبی 

 تبیی 4لیتشی دس جعجَ ُبی  5قْطی ُبی 
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