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 ثالک کٌٌدٍ شْزٍ شًی دز پشت کبشی ُب ّ اظلت ُب    زشیي ُب اش تشکیل جلْگیسی اش آلْدٍ شدى

الیَ ُب زّی ظطخ ّ جلْگیسی اش تشکیل 

 لک ُب ّ زگَ ُب

 ثدّى ًیبش ثَ زقیق ظبشی آهبدٍ هصسف 

 

  زّی  تشکیل الیَ ُبجلْگیسی اش آلْدٍ زشیي ُب اش

 تبًٌْ اکعیدُبّ غیسٍ( -ظطخ) ًوک

  ثدّى تشکیل الیَ زّی ظطخ ّ اجبشٍ تٌفط

 ثَ ظطخ

 

 َهذبفع اّلی    پشت کبشی یب اظلت زا پبک کٌید تب گسد ّ خبک  چعجٌدگی ّ چعجٌبکی دّغبةثدّى تغییس

ّ زظْثبت اش ثیي ثسّد. هذصْل زا زّی 

ظطخ پشتی ّ جلْیی زا ثب اظتفبدٍ اش ثْزض 

زًگ ثصزگ ّ یب پوپ ثی ُْا ثدّى ادغبم 

 .ثوبلید

 22ُن قساز دُید ّ اظلت ُب زا پشت ثَ پشت 

هْاد خشک  اظتفبدٍظبعت صجس کٌید تب قجل اش

  شْد.

 گساًیت -ثِتسیي هذصْل ثسای ظٌگِبی طجیعی- 

 -آگلْهسٍ -هسهسیت

  هذصْلی ثب ثیط آثی ّ ثدّى تسکیجبت

 عبلی فساز

  هذبفع دائوی 

  ایدٍ آل ثسای کف ُب ّ توبم ظطْح 
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 ظطخ پشتی ظٌگِبی طجیعی 

 گساًیت 

 هسهسیت 

 هسهسیت صیقل 

 ظفبل ّ ظطْح جبذة 

 

  

 

 هشدار

 سطح پولیش شده استفاده نشود. برای

 مزایا طریقه مصرف موارد مصرف

 پوشش

 ىشذارىا

 دّز اش دظتسض اطفبل

 ثعد اش اظتفبدٍ دز هذیط پساکٌدٍ ًشْد.

 اش شجٌن شدگی جلْگیسی شْد.

 دما

 دزجَ ظبًتیگساد 30دزجَ تب  5دهبی ًگِدازی: اش

 دزجَ ثس زّی ظطْح اعوبل شْد. 30تب  10هْاد ثبید دز دهبی ثیي 

 ترکیبات

 یک ظیعتن تسکیجی ثب ثیعی اش تسکیت آلی

 مشخصات فنی

 دبلت: هبیع

 ثی زًگ زًگ: 

  ثْی تٌدثْ: 

 kg/liter 1.014چگبلی: 

pH      13 

 دزجَ ظبًتیگساد 60  >ًقطَ اشتعبل       

 

ایي اطالعبت ًتیجَ تذقیقبت تکٌیکی ثَ زّش شدٍ اظت کَ 

دز آشهتیشگبٍ اًجبم ّ تعت شدٍ اظت.ثب ایي ّجْد ُس 

پیشٌِبدی ُویشَ ثَ آًبلیص هٌبظت ّ تعت ّ ًظبزت ادتیبج 

دازد. ُیچ گًَْ هعئْلیتی ثسای اظتفبدٍ ًبدزظت 

 .پریسفتَ ًیعتهذصْالت 

 

 برچسب
 : خطسىشذار

  پْظت ّ آظیت چشوی هی شْد.ثبعث ظْختگی  

 ثبشد بشیً ییدازّ یُب َیتْص اگس: تو صیو ىای ایمنی

 اش دّز. اظت دظتسض دز چعت ثس بی هذصْالت ظسف

 لجبض ّ هذبفع دظتکش. شْد یًگِداز اطفبل دظتسض

 آلْدٍ صْزت دز. شْد اظتفبدٍ هذبفع ٌکیع ّ هذبفع

.ثس اظبض دیسیثگ توبض دکتس بی ّ اّزژاًط ثب فْزا شدى

 پتبظین هتیل ظیلیکًْبتهستت شْد. شبهل: هقسزات 

 

 

 بستو بنذی

 تبیی 4لیتسی دز جعجَ ُبی  5قْطی ُبی 
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