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  هقبّهت هْاد ططر را کَ ثخبطز تزدد ثظیبر ثْخْد

  .ثبال هی ثزدهی آیذ را 

 ططرثذّى تؼکیل الیَ رّی  ایي هسصْل 

  ثب هْاد ططر پیًْذ ػیویبیی تؼکیل هی دُذ.

 ثذّى ًیبس ثَ رقیق کزدى آهبدٍ هصزف 

 هسبفظت ططْذ در ثزاثز لک ُبی آثی ّ چزثی   هسذّد کزدى آة ُذایت ػذٍ ثَ ططر

 UNI 11493ثزاطبص اطتبًذارد 
 تاسیسات جذیذ

 تظِیل تویش کزدى ططْذ  .ػظتؼْی ططر ثب  .1  ططر را لغشًذٍ ًوی کٌذDETERDEK 

)دّغبة  CR10)دّغبة طیوبًی( 

 اپْکظی(

ایي هسصْل را رّی ططر تویش ّ   .2

خؼک ّ رّی اتصبالت دّغبة ثب ثْرص 

 .اطفٌح ّ یب پبرچَ خْاثذار اعوبل کٌیذ

اطتفبدٍ اس پبرچَ ّ یب ثب ططر را ثب  .3

 هبػیٌی ثب دیظک طفیذ پبک کٌیذ.

ُوَ اضبفبت را ثب اطتفبدٍ اس پبرچَ  ّ یب  .4

دقیقَ  11دیظکی طفیذ ثعذ اس هبػیي 

هتز هزثع  3-2ثشداییذ. هْاد را ثزای 

 ثطْر ُوشهبى اعوبل کٌیذ.

 طبعت آهبدٍ هی ثبػذ. 12ططر ثعذاس  .5

 کاربرد برای احیای سطوح

 DETERDEKػظتؼْی ططر ثب  .1

  PS87ّ یب 

ایي هسصْل را هثل رّع ثبال رّی  .2

 ططر اعوبل کٌیذ.

 

 

 

 

 

  هٌبطت ثزای اطتفبدٍ داخلی ّ ثیزًّی 

   َهقبّم در ثزاثز اػعUV   ثذّى سرد ّ

 ػذى.

  هسصْل را ثب کلیٌز رقیق کٌیذ.نگيذاری: 

  

 
 

 لیتر 1در 

پْلیغ ّ فزآّریّ طٌگِبی ثبفتی  
      

 هتز هزثع 31-41

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  پزطلیٌیکبػی ثبفت 

  پْلیغ ًؼذٍپزطلیي 

 

 

 پیشنهاد

بً  برای لکً ٌای عمیق  سطح را با پارچً آغشتً شدي 

 ٌمیه محصول پاک مکىیم تا لکً پاک شود.

 هشدار

 بایه محصول می تواود روگ ویا دوغاب را افسایش دٌد

بىابرایه قبل از استفادي روی سطح کوچکی برای 

 اطمیىان از ثبات روگ امتحان شود. 

 مزایا طریقه مصرف موارد مصرف

 پوشش

 ترکیبات

هخلْطی اس تزکیجبت رسیي ُبی طیلیکْى هعلق در زالل 

 ُیذرّکزثٌی غیز آرّهبتیک.

 

 مشخصات فنی

  زبلت: هبیع

 ثی رًگرًگ: 

 عیذرّ کزثٌیزالل ًْعی ثْ: 

 kg/liter 0.887ی  چگبل

 درخَ طبًتیگزاد 40 ًقطَ اػتعبل: <

 

ایي اطالعبت ًتیدَ تسقیقبت تکٌیکی ثَ رّس ػذٍ اطت کَ 

در آسهتیؼگبٍ اًدبم ّ تظت ػذٍ اطت.ثب ایي ّخْد ُز 

پیؼٌِبدی ُویؼَ ثَ آًبلیش هٌبطت ّ تظت ّ ًظبرت ازتیبج 

ًبدرطت دارد. ُیچ گًَْ هظئْلیتی ثزای اطتفبدٍ 

 .پذیزفتَ ًیظتهسصْالت 

 

 برچسب
 : خطزىشذار

هبیع ّ ثخبر قبثل اػتعبل هی ثبػذ.در صْرت ثلیعذى ّ  

کؼٌذٍ  ّارد ػذى ثَ طیظتن تٌفظی هی تْاًذ کؼٌذٍ ثبػذ. 

در صْرت ّرّد ثَ چزخَ آثی. اداهَ اطتفبدٍ اهکبى 

 خؼکی ّ تزک پْطت دارد.

 ثبػذ بسیً ییدارّ یُب َیتْص اگز: تو صیو ىای ایمنی

 اس دّر. اطت دطتزص در چظت ثز بی هسصْالت ظزف

 لجبص ّ هسبفع دطتکغ. ػْد یًگِذار اطفبل دطتزص

 آلْدٍ صْرت در. ػْد اطتفبدٍ هسبفع ٌکیع ّ هسبفع

.ثز اطبص ذیزیثگ توبص دکتز بی ّ اّرژاًض ثب فْرا ػذى

 ُییذرّتزیذُبی طٌگیي  -هقزرات  هزتت ػْد. ػبهل:ًفتب

 

 بستو بنذی

خعجَ لیتزی در  هیلی 500قْطی ُبی 

 تبیی 12ُبی
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