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 ٌب لک جذة اس یزیجلُگ  دَغبة روگ ثز زیتبث ثذَن  ثذَن ویبس ثً رقیق شذن آمبدي مصزف 

 ٌب ىذيیآال کىىذي دذف  َکىىذي پبک َ دَغبة مذبفع:مىظُري د 

 آطبن

 

 ٌب کییمُسا یثزا آل ذيیا  دٌبوً ثب دَغبة ثىذ کشی یرَ  مبیمظتق .1 ثُ یث 

 .شُد اػمبل مخصُص

 .ذیکى پخش کُچک ثُرص ثب .2

 طبػت 1 اس ثؼذ شُد خشک تب ذیکى صجز .3

 .اطت اطتفبدي آمبدي ططخ

 

 اوتقبل یمىبطج ظزف ثً تُاوذ یم مذصُل هیا 

 روگ ثُرص ثب یکبش ططخ یرَ مبیمظتق َ داد

 .ثمبلیذ

 ثب فُرا را یکبش یکیوشد در یا لکً وُع ٌز

 .ذیکى پبک شیتم پبرچً بی َ یکبغذ دُلً

 طبلٍب تب ٌب یکبش ثىذ کشی یتبسگ دفع  ًشُد یم خشک طزػت ث 

  ثب طبسگبر بریثظ َ یآث ضیث ثب یمذصُل 

 طیمذ

  آطبن اػمبل یثزا یدطت دٌبوً یدارا 

  فزار یػبل جبتیتزک اس یکم وشز یدارا 

(VOC :)یگُاٌ یدارا GEV-E1  

  

 لیتر 1در 

کبشی َ  11×11متز مزثغ اتصبالت دَغبة ثب 111

     طبوتی متزی 1.0دَغبة 
کاشی های  متر مربع و اتصاالت دوغاب با057

  سانتی متری 7.0و دوغاب  07×07

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ٌب ثته دَغبة 

 

  

 

 مزایا طریقه مصرف موارد مصرف

 پوشش

 هشذارها

 دَر اس دطتزص اطفبل

 ثؼذ اس اطتفبدي در مذیط پزاکىذي وشُد.

 در ثزاثز شؼلً مذبفظت شُد 

 

 دماا

 درجً طبوتیگزاد 30رجً تب د 5دمبی وگٍذاری: اس

 درجً ثز رَی ططُح اػمبل شُد. 30تب   10مُاد ثبیذ در دمبی ثیه 

  ترکیثات

 طُطپبوظیُن آثی اس رسیه ٌبی آلی

 

 

 مشخصات فنی

  دبلت: مبیغ

 سرد کمزوگروگ: 

 ثیض الکلیثُ: 

 kg/liter 1.010چگبلی: 

pH  :    4.6 

 

ایه اطالػبت وتیجً تذقیقبت تکىیکی ثً رَس شذي اطت کً 

در آسمتیشگبي اوجبم َ تظت شذي اطت.ثب ایه َجُد ٌز 

پیشىٍبدی ٌمیشً ثً آوبلیش مىبطت َ تظت َ وظبرت ادتیبج 

دارد. ٌیچ گُوً مظئُلیتی ثزای اطتفبدي وبدرطت 

 .پذیزفتً ویظتمذصُالت 

 

 ترچسة

مذصُالت ایه مذصُل ثً دلیل ایىکً جشَ 

خطزوبک ومی ثبشذ دارا ی ثزچظت خطز َ ایمىی 

 .ویظت

 

 تسته تنذی

ییتب 12 یٌب جؼجً در یتزیل یلیم 500 یٌب یثطز  



 پ
 

        FUGAPROOF                          فوگاپروف                                                                                                       

                    

         WATER-BASED STAIN PROTECTOR FOR GROUTING                           لک ترای محافظ                                       دوغاب ها  
 

 


