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  ٍُب ّ ثزای طزاهیک ّ دیْار ثٌذکشی ُبپبک کٌٌذ

. فقط ثزای ططْح کبشی. هٌبطت ثزای پزطلیي ُب

 هٌبطت هی ثبشذ.هتخلخل کَ ّاکض اطتفبدٍ شذٍ ًب 

  ّ ٍاطتفبدٍ ثظیبر آطبى ّ ُوزاٍ ثب گیز

 اطپزی دُبًَ

 ٍکزدى قیرق ثَ بسیً ثذّى اطتفبدٍ آهبد 

  ثذّى خزاة کزدى دیْار.  

  .هْاد را هظتقیوب ثَ هذل هْرد ًظز اطپزی  .1 دبّی اطیذ ّ طذین ُیپْکلزیذ ًوی ثبشذ

 کٌیذ.

 چٌذ دقیقَ صجز کٌیذ. .2

 کٌیذ. ثب دطتوبل سثز ّ یب ثْرص کبر .3
 آثکشی کٌیذ. .4

 

اگز لکَ قذیوی ّ شذیذ اطت اّل ثبیذ ثب پبک 

ططخ را  1111ثَ ًظجت  DETERDEK کٌٌذٍ 

  تویش کٌیذ. 
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 جٌذ کشی ُبی ثتيپ 

 

 

 

 مزایا مصرف طریقو موارد مصرف

 تستو تنذی

 جعجَ در ثب هبشَ اطپزی یتزیل یلیه 500 یُب یثطز

ییتب 12 یُب  

 
 ىشذارىا

 دّر اس دطتزص اطفبل

 ثعذ اس اطتفبدٍ در هذیط پزاکٌذٍ ًشْد.

 دما
 درجَ طبًتیگزاد 30درجَ تب  5دهبی ًگِذاری1 اس 

درجَ ثز رّی ططْح اعوبل  30تب  5هْاد ثبیذ در دهبی ثیي 

 شْد.

 محتوا

 %15کوتز اس % ّ 5ثیشتز اس  طْرفبکتبًت

 خْشجْ کٌٌذٍ ّ لیٌبلْل: گزید بتیهذتْ

 مشخصات فنی

 هبیع شفبف: دبلت

 کِزثبیی: رًگ

 رایذَ صٌْثز: ثْ

 kg/liter  1.008: یچگبل

pH 12.2 

 

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
 1 خطزىشذار

 .چشن تیآط ّ پْطت ذیشذ یطْختگ: خطر عالئم

 ثبشذ بسیً ییدارّ یُب َیتْص اگز:  یمنیا یىا ویص تو

 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

 هْاد اًجبر. ذیزیثگ توبص دکتز بی ّ اّرژاًض ثب فْرا شذى

 .  شْد هزتت هقزرات اطبص ثز هذصْالت. شْد قفل

 هشدار

سطوح متاکریلیت را تیره می کند با  محصول نیا

حمام و محوطو متاکریلیت استفاده دقت نزدیک 

.شود  


