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 شزاة هثل کیارگبً ّ یرًگ یُب لکَ کٌٌذٍ پبک-

 زٍیغ ّ یًشذً پبک یهبرکزُب-یچب-ًْشبثَ -قٍِْ

 َیهعوْل یُب کٌٌذٍ پبک کَ یقْ یُب لک 

 .کٌٌذ یه پبک را ًذارًذ یزیتبث

 ٍکزدى قیرق ثَ بسیً ثذّى اطتفبدٍ آهبد 

  یطٌگِب ططْذ کزدى پبک هخصْص 

 .( آگلْهزٍ ّ تزاّرتي-تیهزهز) یعیطج

 

  کَ یعیطج یطٌگِب یثزا تْاىیه ٌبىیاطو ثب 

 زایس کزد اطتفبدٍ اًذ شذٍ پزداخت شیپْل ثب

 .رطبًذ یًو طٌگ پزداخت ثَ یجیآط

 یرّ. ذیدُ تکبى اطتفبدٍ اس قجل را یقْط .1

 .ثپْشبًذ را آى توبم کَیثطْر ذیثوبل لکَ

 .شْد هحْ تب ذیکٌ صجز قَیدق 15 هذت ثَ .2

 .ذیکٌ یآّر خوع اطفٌح ثب را رطْثبت .3
 

 ذیثب تیهزهز ططْذ یرّ یقْ یُب لکَ یثزا

 ّ کزدٍ پبک کبهل شذى خشک اس قجل را هْاد

ذیکٌ تکزار را رًّذ  

   ایذٍ آل ثزای ططْذ ثب خذة پبییي هثل

 پزطلیي.

  

.  

  

  

 لیتر 1در 

هزثع هتز 22          1:5 طفبل
 

 هزثع هتز 42       1:5 يیپزطل

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 يیپزطل 

 پْلیش ًشذٍ طٌگ ّ 

 پْلیش شذٍ تیهزهز

 کیطزاه 

 ثتي 

 

 

 

 مزایا طریقو مصرف موارد مصرف

 پوشش

 بستو بنذی

ییتب 12 یُب خعجَ در یتزیل یلیه 75 یُب یثطز  

 

 ىشذارىا

 دّر اس دطتزص اطفبل

 ثعذ اس اطتفبدٍ در هحیط پزاکٌذٍ ًشْد.

 .ًشْد اطتفبدٍ ذیاط ثب ُوزاٍ

 .شْد اعوبل َیتِْ یدارا طیهح در هْاد

 دما 
 درخَ طبًتیگزاد 30درخَ تب  5دهبی ًگِذاری: اس 

درخَ ثز رّی ططْذ اعوبل  30تب  5هْاد ثبیذ در دهبی ثیي 

 شْد.

 محتوا

 %5 اس کوتز یًْی زیغ طْرفبکتبًت

 %5 اس کوتز یًْیکبت طْرفبکتبًت

 فعبل کلز هحلْل% 4.5: گزید بتیهحتْ

 مشخصات فنی

 چظجٌبک: حبلت

 کوزًگ رسرد: رًگ

 تٌذ یثْ: ثْ

 kg/liter 1.10: یچگبل

pH 13 

 

ایي اطالعبت ًتیدَ تحقیقبت تکٌیکی ثَ رّس شذٍ اطت کَ 

در آسهتیشگبٍ اًدبم ّ تظت شذٍ اطت.ثب ایي ّخْد ُز 

پیشٌِبدی ُویشَ ثَ آًبلیش هٌبطت ّ تظت ّ ًظبرت احتیبج 

دارد. ُیچ گًَْ هظئْلیتی ثزای اطتفبدٍ ًبدرطت 

 .پذیزفتَ ًیظتهحصْالت 

 

 برچسب
 : خطزىشذار

 .چشن تیآط ّ پْطت ذیشذ یطْختگ: خطر عالئم

 یطبس آساد اهکبى. ًشْد اطتفبدٍ گزید هْاد ثب: خطز

 .ُظت يیکلز هثل خطزًبک یگبسُب

 ثبشذ بسیً ییدارّ یُب َیتْص اگز:  یمنیا یىا ویص تو

 اس دّر. اطت دطتزص در چظت ثز بی هحصْالت ظزف

 لجبص ّ هحبفع دطتکش. شْد یًگِذار اطفبل دطتزص

 آلْدٍ صْرت در. شْد اطتفبدٍ هحبفع ٌکیع ّ هحبفع

 هْاد اًجبر. ذیزیثگ توبص دکتز بی ّ اّرژاًض ثب فْرا شذى

 .  شْد هزتت هقزرات اطبص ثز هحصْالت. شْد قفل

 هشدار

.است کننده دیسف بافت محصول نیا  
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