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 تزهین کٌٌذٍ آًتیک ّ لْاسم    ّ پْلیش ثزای دّ گًَْ اس رًگِب ی طجیعی

  قٍِْ ای

 ثذّى ًیبس ثَ رقیق شذى آهبدٍ هصزف 

 قجل اس هصزف تکبى دُیذ.

 ّاکض ثزای کف ُبی چْثی  .ترای واکس کف های چوتی ثَ آطبًی هٌتشز هی شْد 

 طبعت ثعذ اس اطتفبدٍ اس  42  تویش کٌٌذٍ ًّگِذارًذٍ لْاسمPRO130  ثب

را رّی  WOODاطتفبدٍ اس پبرچَ ّ یب اطفٌج 

ططخ ثوبلیذ ّ ثعذ اس خشک شذى ثب پبرچَ ّ یب 

 پْلیشز کف پبک کٌیذ.

  

ثعذ اس گزدگیزی ططْح الیَ  ترمیم وسایل: ترای 

ًبسکی اس ّاکض را رّی ططخ ثب پبرچَ ثوبلیذ. ثعذ 

اس چٌذ دقیقَ ثب پبرچَ ثذّى پزس پبک کٌیذ. ثزای 

ططْح ثب ثیض هٌبطت ) دارای هذبفع رّغٌی ّ 

ثَ عٌْاى هذبفع ًِبیی  WOODًیتزّ( هی تْاًیذ اس 

 اطتفبدٍ کٌیذ.

 

 

 

 

 

  ثزای ططْدی کَ در ثزاثز ًْر قزار دارًذ ّ طقف

 ُبی چْثی داخلی

 

  

  

  

  

 لیتر 1در 

هتز هزثع 42طفبل            
 

 هتز هزثع 42طٌگ              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 چْة  

 

 هشدار:

از خشک شدن کامل واکس و از استفاده زیاد واکس 

کو باعث ایجاد رگو می شود بپرىیسید. ىمیشو با 

بعد از کثیف شدن  پارچو تمیس پولیش کنید و بالفاصلو

 و یا ویا واکسی شدن عوض کنید.

 

 مزایا طریقه مصرف موارد مصرف

 پوشش

 هشذارها

 دّر اس دطتزص اطفبل

 ثعذ اس اطتفبدٍ در هذیط پزاکٌذٍ ًشْد.

 

 دما

 درجَ طبًتیگزاد 25درجَ تب  0 دهبی ًگِذاری: اس

 درجَ ثز رّی ططْح اعوبل شْد. 30تب   10هْاد ثبیذ در دهبی ثیي

 ترکیثات

در دالل عیذرّکزثٌی غیز ُبی طجیعی ّ طٌتشی  ّاکض طْطپبًظیْى

  آرّهبتیک

 

 مشخصات فنی

 خویزیدبلت: 

  طجک داللًْعی ثْ: 

 0.79kg/literی  چگبل

 درجَ طبًتیگزاد 40ًقطَ اشتعبل: 

 

ایي اطالعبت ًتیجَ تذقیقبت تکٌیکی ثَ رّس شذٍ اطت کَ 

در آسهتیشگبٍ اًجبم ّ تظت شذٍ اطت.ثب ایي ّجْد ُز 

پیشٌِبدی ُویشَ ثَ آًبلیش هٌبطت ّ تظت ّ ًظبرت ادتیبج 

دارد. ُیچ گًَْ هظئْلیتی ثزای اطتفبدٍ ًبدرطت 

 .پذیزفتَ ًیظتهذصْالت 

 

 ترچسة
 : خطزهشذار

اهکبى  توبص هکزر قبثل اشتعبل هی ثبشذ.هبیع ّ ثخبر  

 خشکی ّ تزک پْطت دارد.

 ثبشذ بسیً ییدارّ یُب َیتْص اگز: تو صیه های ایمنی

 اس دّر. اطت دطتزص در چظت ثز بی هذصْالت ظزف

 لجبص ّ هذبفع دطتکش. شْد یًگِذار اطفبل دطتزص

 آلْدٍ صْرت در. شْد اطتفبدٍ هذبفع ٌکیع ّ هذبفع

.ثز اطبص ذیزیثگ توبص دکتز بی ّ اّرژاًض ثب فْرا شذى

 هقزرات  هزتت شْد. 

 

 تسته تنذی
 تبیی 12جعجَ ُبیلیتزی در  هیلی 500قْطی ُبی 

 تبیی 4لیتزی در جعجَ ُبی  5قْطی ُبی 
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