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  ثشای عٌگِبی طجیؼی ّ عٌگ  هٌبعت ثب ثیظ آثی

 فششِبی عفبلی ثیشًّی

  ٍّچْى هی ثیظ آثی: عبصگبس ثب هسیط ثْد

تْاى سّی عطْذ هشطْة اعتفبدٍ کشد دس 

 هذت صهبى کوتشی تویض هی کٌذ.

  :آهبدٍ هصشفسقیق عبصی 

 

 ٍآل ثشای دیْاسُبی ثیشًّی ایذ  کارترد ضذ شْسٍ صًی 

  کَ ثَ خبطش ششایط آة ّ خشاثی هسبفظت دس ثشاثش

  ُْایی ثْخْد هی آیذ

 قجل اص اعتفبدٍ تکبى دُیذ. هسصْل ثصْست  عطر ثذّى تشکیل الیَ سّی

غلیع اعتفبدٍ شْد. عطْذ سا ثب پبک کٌٌذٍ ُبی 

ّ یب   DETERDEKهٌبعت هثل 

CLEANER  پبک کٌیذ ّ هسصْل سا ثب

ثْسط سًگ ّ یب ّعیلَ هٌبعت سّی عطر 

ثطْسیک توبم عطر اشجبع شْد. قجل اص  ثوبلیذ

خشک شذى ثب اعفٌح ّ یب پبسچَ هیکشّفیجش 

عبػت آهبدٍ اعتفبدٍ  4ْاد سا ثضداییذ ّ ثؼذاص ه

 هی ثبشذ.

اػوبل کٌٌذٍ ُبی خال اص تٌفظ ثخبس ثشای 

خْدداسی کٌیذ. فقط ثشای هسیط ُبیی ثب تِْیَ 

خْة اػوبل شْد. ثشگَ اطالػبت ایوٌی 

ثشاعبط لْاصم هسبفظت شخصی سا ثجیٌیذ 

(PERSONAL PROTECTIVE 

EQUIPMENT). 

  

 ّ ٍسا فشاُن  عٌگ تٌفظ اخبصٍدس ػوق عطر ًفْر کشد

 هی کٌذ.

 ثذّى تغییش ظبُشی عطْذ 

   تست زوبیتLEED 

  

  هسلْل سقیق کلیٌشنگيذارنذه: 

  

 لیتر 1در 

هتشهشثغ 11/20      پْلیش       -سّعتبییعفبل 
      

 هتش هشثغ 7/10آخش  - دعت عبصعفبل  11

 هتش هشثغ 20/10                   )ًْػی عٌگ(پیتشا

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 عفبل 

  پْلیش ًشذٍعٌگِبی طجیؼی 

 ثتي 

 

  

 

 

 هشدار

تغیز روی قسمت کوچکی اس سطح بزای بزرسی عدم 

رنگ تست شود. اس تجمع مواد ی که جذب نمی 

. بزای روسهایی که احتمال  شوند خودداری شود.

بارندگی وجود دارد استفاده نشود.اگز طی پزوسه 

بارش شزوع شد عملیات را متوقف کزده و سطح را 

بپوشانید. رسوبات عمیق را می توان بعد اس خشک 

دیسک و  1:10به نسبت  PS87شدن با استفاده اس 

 مزایا طریقه مصرف موارد مصرف

 پوشش

 ىشذارىا

 دّس اص دعتشط اطفبل

 ثؼذ اص اعتفبدٍ دس هسیط پشاکٌذٍ ًشْد.

 یخ صدگی هسبفظت شْد.اص 

اعتفبدٍ اص ثشای دس صْست اعتفبدٍ دس هسیط داخلی اص تِْیَ اعتفبدٍ شْد. 

 هشل عطْذ شیت  هْاسدیعطْذ ثیشًّی قجل ششّع تویضی ثبیذ 

عبصگبسی ثب دهبی صیش صفش فشاُن  کبسی ّػبیق  -ثٌذ کشی-ثٌذی

 هشهشیت ّ الین اعتْى اص اعیذ هسبفظت ًوی کٌذ..ثبشذ

 ایمنی

هسیص ُبی خال اص تٌفظ ثخبس خْدداسی کٌیذ.فقط ثشای هسیط ُبیی ثب دس 

 هسبفظت لْاصم ثشاعبط یوٌیا اطالػبت ثشگَ تِْیَ خْة اعتفبدٍ شْد.

 (.PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT) ذیٌیثج سا یشخص

 

 دما

 دسخَ عبًتیگشاد 30دسخَ تب  0دهبی ًگِذاسی: اص

 دسخَ ثش سّی عطْذ اػوبل شْد. 30تب  10هْاد ثبیذ دس دهبی ثیي 

 

 مشخصات فنی

 زبلت: هبیغ

 عفیذ شیشیسًگ: 

  ًْػی سصیيثْ: 

 kg/liter 0.992چگبلی: 

pH         7 

 

ایي اطالػبت ًتیدَ تسقیقبت تکٌیکی ثَ سّص شذٍ اعت کَ 

دس آصهتیشگبٍ اًدبم ّ تغت شذٍ اعت.ثب ایي ّخْد ُش 

پیشٌِبدی ُویشَ ثَ آًبلیض هٌبعت ّ تغت ّ ًظبست ازتیبج 

داسد. ُیچ گًَْ هغئْلیتی ثشای اعتفبدٍ ًبدسعت 

 .پزیشفتَ ًیغتهسصْالت 

 

 ترکیثات
 اص اهْلغیْى ُبی عیلْکغبى پشاکٌذٍ دسآةهخلْطی 

 ترچسة
 یًو خطشًبک هسصْالت خضّ ٌکَیا لیدل ثَ هسصْل يیا

 .غتیً یوٌیا ّ خطش ثشچغت ی داسا ثبشذ

 

ثشگَ اطالػبت ایوٌی فقط دس صْست دس خْاعت دس 

 دعتشط هی ثبشذ.

 تستو تنذی

 تبیی 12خؼجَ ُبی لیتشی دس  1قْطی ُبی 

 تبیی 4لیتشی دس خؼجَ ُبی  5قْطی ُبی 
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