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  ٍسًگِبی اّسجیٌبل عٌگ ُبی هذبفع ّ ادیب کٌٌذ

  فشآّسی ًشذٍطجیؼی 

  اثش ادیب کٌٌذٍ سّی اًْاع فشآّسی ُبایجبد  ثذّى ًیبص ثَ سقیق شذى آهبدٍ هصشف 

 چشثی ًفْر ػویق ّ دفبظت اص لکَ ُبی آة ّ   ٍبرای تاسیسات جذیذ کاربرد داخلی ّ خبسجیثشای عطْح اعتفبد 

 عٌگِبی تضئیٌی -کبثیٌت ُب -ایذٍ آل ثشای ُوَ عٌگِب   َصسد ًوی کٌذ. هقبّم دس ثشاثش اشؼUV  ّ

  هذبفع پبیذاس.

سّی عطخ   STONEPLUSهذصْل  .1

خشک ثب ثْسط اعفٌج ّیب اثضاس هٌبعت 

 دیگش.

دس طی اػوبل هْاد عطخ سا ثب پبسچَ   .2

ّیب اعفٌج پبک کٌیذ تب هْاد ًفْر کٌٌذ ّ 

 اضبفبت صدّدٍ شًْذ.

 عبػت آهبدٍ اعتفبدٍ اعت. 8ثؼذ اص عطخ  .3

ثشای ادیبی سًگ طجیؼی ایي هذصْل سا  .4

 عبػتی اػوبل کٌیذ. 8ثب فبصلَ چٌذیي ثبس 

 

 

 

 

 

 

 .ػبلی ثشای عطْح داخلی ّ خبسجی  ثب پْشش دُی ػبلی 

  ثذّى تشکیل الیَ عطذی 

   ایوٌی غزاییداسای گْاُی 

  

 
 

 لیتر 1در 

هتشهشثغ 30/50        عٌگ پْلیش شذٍ 
      

 هتش هشثغ 15/25عٌگ پْلیش ًشذٍ        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍعٌگ ّ آگلْهش 

  هشهشیت 

 گشاًیت 

  

 

 هشدار

یکبار استفادي از ایه محصىل ومی تىاود روی سطح 

سىگ روگ طبیعی را احیا کىد بىابرایه قبل از استفادي 

روی سطح کىچکی برای اطمیىان از ثبات روگ امتحان 

شىد. پیشىهاد می شىد برای سطىح خارجی سالی 

یکبار امتحان شىد تا اطمیىان حاصل شىد. ایه 

الیم استىن را در برابر اسید حفظ ومی کىد. مرمریت و 

 در هىای باراوی روی سطح بیرووی اعمال وشىد.

 مزایا طریقو مصرف موارد مصرف

 پوشش

 ىشذارىا

 دعتشط اطفبلدّس اص 

 ثؼذ اص اعتفبدٍ دس هذیط پشاکٌذٍ ًشْد.

 

 دما

 دسجَ عبًتیگشاد 30دسجَ تب  0 دهبی ًگِذاسی: اص

دسجَ ثش سّی عطْح اػوبل  30تب  5هْاد ثبیذ دس دهبی ثیي

 شْد.

 ترکیبات

تشکیجبت عیلیکْى هؼلق دس دالل ُیذسّ کشثي غیش 

 آسّهبتیک

 مشخصات فنی

 شفبف  دبلت: هبیغ

 ثی سًگسًگ: 

 دالل ًْػی ثْ: 

 0.874kg/literی  چگبل

 دسجَ عبًتیگشاد 40ًقطَ اشتؼبل: 

 

ایي اطالػبت ًتیجَ تذقیقبت تکٌیکی ثَ سّص شذٍ اعت کَ 

دس آصهتیشگبٍ اًجبم ّ تغت شذٍ اعت.ثب ایي ّجْد ُش 

پیشٌِبدی ُویشَ ثَ آًبلیض هٌبعت ّ تغت ّ ًظبست ادتیبج 

داسد. ُیچ گًَْ هغئْلیتی ثشای اعتفبدٍ ًبدسعت 

 .پزیشفتَ ًیغتهذصْالت 

 

 برچسب
 : خطشىشذار

هبیغ ّ ثخبس قبثل اشتؼبل هی ثبشذ.دس صْست ثلیؼذى ّ  

کشٌذٍ  ّاسد شذى ثَ عیغتن تٌفغی هی تْاًذ کشٌذٍ ثبشذ. 

دس صْست ّسّد ثَ چشخَ آثی. اداهَ اعتفبدٍ اهکبى 

 خشکی ّ تشک پْعت داسد.

 ثبشذ بصیً ییداسّ یُب َیتْص اگش: تو صیو ىای ایمنی

 اص دّس. اعت دعتشط دس چغت ثش بی هذصْالت ظشف

 لجبط ّ هذبفع دعتکش. شْد یًگِذاس اطفبل دعتشط

 آلْدٍ صْست دس. شْد اعتفبدٍ هذبفع ٌکیػ ّ هذبفع

.ثش اعبط ذیشیثگ توبط دکتش بی ّ اّسژاًظ ثب فْسا شذى

 ُییذسّتشیذُبی عٌگیي  -هقشسات  هشتت شْد. شبهل:ًفتب

 

 بستو بنذی

هیلی لیتشی دس جؼجَ ُبی  250قْطی ُبی 

 تبیی 12

 تبیی 12جؼجَ ُبیلیتشی دس  1قْطی ُبی 

 تبیی 4لیتشی دس جؼجَ ُبی  5قْطی ُبی 

 


