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  ثب ثیظ آثی ّ دافغ آة . هذبفظت دس ثشاثش ًشت هْاد

سادتی ًفْر کشدٍ ّ ثذّى تغییش ٌُگبم ًصت. ثَ 

  ظبُشی تویض هی کٌذ.

 هذبفع دس ثشاثش دّغبة   ثذّى ًیبص ثَ سقیق شذى آهبدٍ هصشف 

 عٌگِبی  -کبشی -هثل عفبل ایذٍ آل ثشای هْاد جبرة

 ّ طجیؼی ّ آگلْهش. ٍادیب شذ

 ّى تبثیش ثش چغجٌذگی ثیي هْاد ّ دّغبةثذ  

  ٍقجل اص اعتفبدٍ تکبى دُیذ. ُش گًَْ گشد ّ خبک   تویض کٌٌذٍ ثؼذ اص اػوبل عبد

هذصْل سا ثب سا اص سّی عطخ پبک کٌیذ. 

 فیلیضسًگ ّ پذ  قلوْیاعپشی یب ثب  اعتفبدٍ اص 

دّغبة هی تْاًذ یک سّص سّی عطخ ثوبلیذ. 

ثؼذ اص اػوبل ثْجْد آیذ ثٌبثشایي ثب ثب دقت 

اظبفبت سا قجل اص خشک شذى ثضداییذ. عطخ سا 

اص هْاد پبک کٌٌذٍ هٌبعت عطخ  ثب اعتفبدٍ

ثشْییذ. تشخیص دُیذ کذام ًْع اص هذبفظت 

کٌٌذٍ ثؼذی هٌبعت اعت تب چشخَ دفبظت 

 تکویل شْد.

 

 

 

 

 

  خشک شذى هشادل ثؼذی  ثذلیل صّد

 اًجبم هی شْد. عشیؼتش 

  ثذّى تبثیش ثش ظبُش هْاد عطخ 

 بدون واسطه 
  کبسثشد آعبى 

   ثؼذ اص ایي هذصْل اهکبى اعتفبدٍ اص تشهین

 کٌٌذٍ هذبفع هی ثبشذ.

 
  اص تشکیجبت ػبلی فشاس داسای ًشش کوی

(VOC داسای گْاُی :)GEV-E1  َک

ثش اعبط  LEEDثبػث کغت گْاُی 

 ّ ایتبلیب شذٍ اعت.  USپشّتکل
  

 

 

  

 

 

 

 

 عفبل 

  کبشی 

  پْلیش ًشذٍ عٌگ  ّ

 آگلْهش

 

  

 

 لیتر 1در 

      هتشهشثغ 11/20            شیپْل -ییسّعتب عفبل

 هشثغ هتش 7/10  آجش-ییبیاعپبً-عبص دعت عفبل

 هشثغ هتش 20/10                   تشایپ

 هشدار

روی قسمت کوچکی از سطح برای بررسی عدم تغیر رنگ 

تست شود. برای روزهتیی که احتمال بارندگی وجود دارد 

 استفاده نشود.

 مزایا طریقه مصرف موارد مصرف

 پوشش

 هشذارها

 دّس اص دعتشط اطفبل

 ثؼذ اص اعتفبدٍ دس هذیط پشاکٌذٍ ًشْد.

 دما

 دسجَ عبًتیگشاد 30دسجَ تب  5دهبی ًگِذاسی: اص

 دسجَ ثش سّی عطْح اػوبل شْد. 30تب  10هْاد ثبیذ دس دهبی ثیي 

 ترکیثات

 ُب ی هؼلق دس آةسصیي اهْلغیْى 

 مشخصات فنی

 شفبف دبلت: هبیغ

 شیشیعفیذ سًگ: 

  ًْػی سصیيثْ: 

 0.999kg/literچگبلی: 

pH        4.7 

 

ایي اطالػبت ًتیجَ تذقیقبت تکٌیکی ثَ سّص شذٍ اعت کَ 

دس آصهتیشگبٍ اًجبم ّ تغت شذٍ اعت.ثب ایي ّجْد ُش 

شَ ثَ آًبلیض هٌبعت ّ تغت ّ ًظبست ادتیبج پیشٌِبدی ُوی

داسد. ُیچ گًَْ هغئْلیتی ثشای اعتفبدٍ ًبدسعت ایي 

 .پزیشفتَ ًیغتهذصْالت 

 ترچسة

ایي هذصْل ثَ دلیل ایٌکَ جضّ هذصْالت 

خطشًبک ًوی ثبشذ داسا ی ثشچغت خطش ّ ایوٌی 

 .ًیغت

 

 

 تسته تنذی

 تبیی 12جؼجَ ُبیلیتشی دس  1قْطی ُبی 

 تبیی 4لیتشی دس جؼجَ ُبی  5قْطی ُبی 
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