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 يیپزطل ططْح اس را ُب یچزث هذلْل دبلت در- 

 يیث اس وبىیط ّ یکبش – یعیطج یطٌگِب -کیطزاه

 .کٌد یه شیتو ّ ثزدٍ

  سدا لک -کٌٌدٍ پبک: هٌظْرٍ 3هذصْل- 

 .ّاکض کٌٌدٍ پبک

 دطتْر طجق:  یطبس قیرق 

 پبک  يیپزطل ططخ اس را قیعو یلکِب عیغل دبلت در 

 کٌد یه

 را قیعو یُب لک تْاًد یه کَ یشیچ تٌِب 

 .کٌد دذف يیپزطل اس

 ثَ  ططْح اس ییسدا یچزث ّ کزدى پبک یثزا

 ثَ ّ شْد دل آة در 1::: ّ 1::: ًظجت

 .هبلیدٍ شْد ططخ

 دیاط ثَ دظبص یطٌگِب یثزا یعبل َیاّل کٌٌدٍ پبک 

 .ثبشد یه

 یجیآط ٌکَیا ثدّى ثبشد یه کٌدٍ پبک 

 ثزطبًد

 کٌٌدٍ پبک يیهبط ثب ّ کزدٍ صجز قَیدق 5 یال 4

 ثب. کزدٍ پبک ثشرگ ثْرص بی ّ یظکید تک

 آة فْرا ّ کٌیدپبک  را هْاد پبرچَ اس اطتفبدٍ

 کٌید یکش

 قیرق 5:: ًظجت ثَ  عوق کزدى پبک یثزا

 .شْد

 ثصْرت یٌیپزطل یُب کف اس ییسدا لک یثزا

. ثوبلید ططخ یرّ کزدى قیرق ثدّى ّ خبلص

 طپض ّ شْد خشک کبهال تب دیکٌ صجز یهدت

 .دیکٌ یآثکش ّ شظتَ

 ّ شدٍ قیرق 5:: ًظجت ثَ: ّاکض کزدى پبک یثزا

 ثب. دیکٌ صجز قَیدق 1: ّ شدٍ دٍیهبل ططخ یرّ

 یآثکش فْرا ّ را پبک کزدٍ هْاد پبرچَ اس اطتفبدٍ

 .شْد

 ثبشد یه فلشات یثزا ّاکض کٌٌدٍ پبک  ثبشد یه اطتفبدٍ قبثل یثزادت. 

 پبک پْلیش شدٍ يیپزطل ططْح را اس َیاّل رطْثبت 

 .کٌد یه

 

.  

  

  

 لیتر 1در 

هزثع هتز 11:    1::: ًگِدارًدٍ
 

 هزثع هتز 1:     5:: ّاکض کٌٌدٍ پبک

 هزثع هتز 31   5:: َیاّل شْر طٌگ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 یطفبل 

 يیپزطل  

 ًشدٍ پْلیش طٌگ ّ 

 آگلْهزٍ

 کیطزاه 

 ثتي 

 پی ّی طی 

 

 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

 ثعد اس اطتفبدٍ در هذیط پزاکٌدٍ ًشْد.

 دما 
 درجَ طبًتیگزاد 30درجَ تب  5دهبی ًگِداری: اس 

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

 شْد.

 محتوا

 %15 اس کوتز ّ%  5 اس شتزیث صبثْى

 وًْيیل -ٌبلْلیل – کٌٌدٍ خْشجْ: گزید بتیهذتْ

 مشخصات فنی

  عیهب: دبلت

 کوزًگ سرد: رًگ

 صٌْثز عطز: ثْ

 kg/liter 1.010: یچگبل

pH 12.7 

 

ایي اطالعبت ًتیجَ تذقیقبت تکٌیکی ثَ رّس شدٍ اطت کَ 

در آسهتیشگبٍ اًجبم ّ تظت شدٍ 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 دیشد یطْختگ: خطر عالئم

 ثبشد بسیً ییدارّ یُب َیتْص اگز:  یمنیا یىا ویص تو

 اس دّر. اطت دطتزص در چظت ثز بی هذصْالت ظزف

 لجبص ّ هذبفع دطتکش. شْد یًگِدار اطفبل دطتزص

 آلْدٍ صْرت در. شْد اطتفبدٍ هذبفع ٌکیع ّ هذبفع

 هْاد اًجبر. دیزیثگ توبص دکتز بی ّ اّرژاًض ثب فْرا شدى

 .  شْد هزتت هقزرات اطبص ثز هذصْالت. شْد قفل

 هشدار

 قلیص سنگ و تازه تیمرمر یرو.1
 نشىد استفاده

 .نشىد اعمال چىب یرو.2

 .نشىد استفاده تهایلیمتاآکر یبرا.3

 تست یبرا قطره چند: کفپىش.4
 .شىد امتحان رنگ مقاومت
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