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 اًد شدٍ نیتزه آة ضد هْاد ثب کَ ییسٌگِب سطْح توبم 

 .کٌد یه پبک را

 یثزا ّ ثبشد یه رّساًَ هصزف یثزا 

 سطْح استذکبم ّ سطْح کزدى پبک

 .ثبشد یه لک ضد ثب شدٍ هذبفظت

  کزدى قیرق ثَ یبسیًثدّى  هصزف آهبدٍ

 ثب را اًد شدٍ هذبفظت لک ضد هْاد ثب کَ یسطْد 

 .کٌدیه تبسٍ ّ کزدٍ دفع سهبى گذشت

 یسٌگِب یثزا آل دٍیآ ّ یعیطج هْاد 

 .ثبشد یه یعیطج
 . 

 شُبیه-دوبم-آشپشخبًَ یُب ٌتیکبث اس دفبظت یثزا 

 .ثبشد یه یعبل زٍیّغ

 آسبى کبرثزد  ّپبرچَ ّ شْد یاسپز سطخ یر 

 شدى خشک تب ّ شدٍ پبک ًزم خشک

 یآثکش یّل بثدی اداهَ کزدى پبک کبهل

 .ًشْد

 

 

 

 

 ٌهٌبست کْارتش ّ تیهزهز یٌِبیرس یثزا يیُوچ 

 .است

 ًَدارد بسیً یآثکش ث. 

  شْدیه خشک ثسزعت. 

  ٌدیخْشب عطز یدارا. 

  .رّی هْاد غذایی اثز شیویبیی ًدارد 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 پْلیش شدٍ یعیطج سٌگ 

 پْلیش ًشدٍ یعیطج سٌگ 

 ثب جذة ثبال ُب کیسزاه 

 يیرس ّ تیهزهز يیرس 

 کْارتش

 

 مزایا طریقو مصرف موارد مصرف

 ىشذارىا

 دّر اس دستزص اطفبل

 ثعد اس استفبدٍ در هذیط پزاکٌدٍ ًشْد.

 دما 
 درجَ سبًتیگزاد 30درجَ تب  5دهبی ًگِداری: اس 

درجَ ثز رّی سطْح  30تب  10هْاد ثبید در دهبی ثیي 

 اعوبل شْد.

 محتوا

 %5 اس کوتز یًْی زیغ سْرفبکتبًت

 وًْيیل -دیٌبهبلدئیس لیُگش -عطز: گزید بتیهذتْ

 مشخصات فنی

  عیهب: دبلت

 یزیش: رًگ

 هزکجبت: ثْ

 kg/liter 0.996: یچگبل

pH 7.0 

 

ایي اطالعبت ًتیجَ تذقیقبت تکٌیکی ثَ رّس شدٍ است کَ 

در آسهتیشگبٍ اًجبم ّ تست شدٍ است.ثب ایي ّجْد ُز 

پیشٌِبدی ُویشَ ثَ آًبلیش هٌبست ّ تست ّ ًظبرت ادتیبج 

دارد. ُیچ گًَْ هسئْلیتی ثزای استفبدٍ ًبدرست 

 .پذیزفتَ ًیستهذصْالت 

 

 برچسب
 یًو خطزًبک هذصْالت جشّ ٌکَیا لیدل ثَ هذصْل يیا

 .ستیً یوٌیا ّ خطز ثزچست ی دارا ثبشد

 بستو بنذی

ییتب 12 یُب کبرتي در یاسپز دُبًَ ثب یتزیل یلیه 500 یُب یقْط  

 
 تبیی 4لیتزی در جعجَ ُبی  5قْطی ُبی  


