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  افشایش دٌُدٍ رًگ ّ دافغ آة ّ چزثی در ططْح

 طجیؼی غیز پْلیش ّ آلگْهزٍطٌگِبی  -ثیزًّی طفبل

 فزاُن کٌٌدٍ ظبُزی هزطْة  آهبدٍ هصزف ثدّى ًیبس ثَ رقیق کزدى 

  هذبفع ططْح در ثزاثز لک ّ آالیٌدٍ ُب ّ ایدٍ آل

ّ ثزای اطتفبدٍ در ًشدیکی آشپشخبًَ ّ ثبرثیکیْ 

 پبرکیٌگ ُب

  َثب ثیض آثی ّ طبسگبر ثب هذیط ثٌبثزایي ث

سهبى  دلیل اطتفبدٍ رّی ططخ خشک ًشدٍ

 تزهین کبُش هی یبثد.

 

قجل اس اطتفبدٍ تکبى دُید. ایي هذصْل را رّی    

ططخ پبک ّ خشک ّ ثب اطتفبدٍ اس ثْرص رًگ ثشگ 

ثطْریکَ رّی  ثوبلید.هظطخ ّ یب پد رّی ططخ 

اتصبالت ُن اػوبل شْد. ثَ دلیل ثیض آثی ثْدى ایي 

طبػت دّهیي الیَ را  3-2. ثؼد اس ثوبلیدهذصْل 

 طبػت ثؼد ططخ آهبدٍ هی ثبشد. 12. ثوبلیدهثل قجل 

    تزددّم در ثزاثز ًْر ّ ثشدت هقب CLEANER رقیق محلٌل نگيذارنذه: 

  هقبّم در ثزاثز شزایط آة ّ ُْایی 

   آطبى ططْح تزهین شدٍ.تویشی 

   ثدّى تغییز هقبّهت طفبل در ثزاثز شجٌن

 سدگی

  

 

 

 لیتر 1در 

      هتزهزثغ 11/20            شیپْل - طفبل  

مربع متر 7/01  آجر-ییایاسپان-ساز دست سفال  

مربع متر 01/01                   سنگ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 طفبل 

 پْلیش ًشدٍ طٌگ ُبی  ّ

 آگلْهزٍ

 

 

  

 

 هشدار

مزمزیت  -بزای سطٌح با جذب کم ) قلعو سنگ

محصٌل  0:0می شٌد بو نسبت کارارا(  پیشنياد 

رقیق شٌد.بزای سطٌح پٌلیش شده استفاده 

 رًسىای بارانی استفاده نشٌد. نشٌد.

اگز این محصٌل رابصٌرت اشتباه استفاده کزدید ً یا 

 NOPAINTاحتیاج بو پاک کزدن داشتید می تٌانید اس 

STAR .استفاده کنید 

 مزایا طریقه مصرف موارد مصرف

 پٌشش

 ىشذارىا

 دّر اس دطتزص اطفبل

 اس اطتفبدٍ در هذیط پزاکٌدٍ ًشْد.ثؼد 

ثزای ططْح ثیزًّی قجل شزّع تویشی ثبید هْاردی  هشل ططْح 

ػبیق کبری ّ طبسگبری ثب دهبی سیز صفز  -ثٌد کشی-شیت ثٌدی

 فزاُن ثبشد.

 دما

 درجَ طبًتیگزاد 30رجَ تب د 0دهبی ًگِداری: اس

 درجَ ثز رّی ططْح اػوبل شْد. 30تب   10هْاد ثبید در دهبی ثیي 

  ترکیبات

 هذصْل ثب ثیض اهْلظیًْی ّ ّاکض ُبی طٌتشی

 

 

 مشخصات فنی

 چظجٌدٍ دبلت: هبیغ

 طفید شیزیرًگ: 

 ًْػی رسیيثْ: 

 kg/liter 1.023چگبلی: 

pH  :    7.0 

 

ایي اطالػبت ً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 ًیظت.هذصْالت 

 

 برچسب
 : خطزىشذار

 ثبػث طْختگی پْطت ّ آطیت چشوی هی شْد.  

 ثبشد بسیً ییدارّ یُب َیتْص اگز: تٌ صیو ىای ایمنی

 اس دّر. اطت دطتزص در چظت ثز بی هذصْالت ظزف

 لجبص ّ هذبفع دطتکش. شْد یًگِدار اطفبل دطتزص

 آلْدٍ صْرت در. شْد اطتفبدٍ هذبفع ٌکیػ ّ هذبفع

.ثز اطبص دیزیثگ توبص دکتز بی ّ اّرژاًض ثب فْرا شدى

 هقزرات  هزتت شْد. شبهل:پتبطین هتیل طیلیکًْبت

 

 بستو بنذی

 تبیی 12جؼجَ ُبیلیتزی در  1قْطی ُبی 

 تبیی 4لیتزی در جؼجَ ُبی  5قْطی ُبی 
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