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  ّ سطْةدفبظت عطخ ثیشًّی اص آة   ٍثبدّام ّ تجذیذ کٌٌذٍ -تٌفظتبهیي کٌٌذ  ثذّى ًیبص ثَ سقیق کشدى آهبدٍ هصشف 

 

 پْؽؼ ضذ آة  ثذّى تبثیش ثش ظبُش هْاد عطْح  

 ایذٍ آل ثشای عیوبى   ثب گزس صهبى ّ تغییش آة ّ ُْایی صسد

 سًگ ًوی ؽْد.

ثب اعتفبدٍ اص ثْسط سًگ هغطخ ثضسگ سّی 

. ثشای عطْح ػوْدی ثوبلیذعطخ پبک ّخؾک 

اعپشی کٌیذ )عیغتن ثذّى ُْا( ّ هذصْل سا 

 تْجَ کٌیذ کَ دجن هٌبعجی اعتفبدٍ کٌیذ.

ثبس ثغتَ ثَ ظشفیت  2ّیب  1هی تْاًیذ هْاد سا 

. ثوبلیذعبػت  22جزة هْاد عطخ ثب فبصلَ 

یک پْؽؼ سّی عٌگ طجیؼی ثب جزة پبییي ) 

هثل قلَ عٌگ( ّ پْؽؼ دّم سّی عٌگ ُبی 

ثشای  .ثوبلیذطجیؼی ّ عیوبى ثب جزة ثبال 

عطْح ثیشًّی جبیی کَ دافغ چشثی ًیض الصم 

عبػت پْؽؼ ًِبیی اص  22هی ثبؽذ ثؼذ اص 

FOB اعتفبدٍ کٌیذ.  

 

 

 

 

  

  دّغبة ثٌذ کؾیهذبفع  ثب ضشیت جزة ثبال 

 دلیل ؽشایط آة ّ ُْایی ثَخشاثی هذبفع دس ثشاثش  دٌُذٍ خْة پْؽؼ 

  پیؾگیشی اص تؾکیل خضٍ ّ کپک 

  دفبظت دس ثشاثش ؽْسٍ صًی 

  

 لیتر 1در 

 هتش هشثغ 10/20      عٌگ جبرة           
 

 هتش هشثغ 5ثتي                                

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  پْلیؼ ًؾذٍعٌگ ُبی طجیؼی 

 ّ آگلْهشٍ

 ثتي 

 عٌگ ُبی هصٌْػی 

 

 

  

 

 هشدار

رًی سطح کٌچکی از سنگيای طبیعی برای 

در رًزىایی کو اطمینان از تغییر رنگ تست شٌد.

  احتمال بارندگی ًجٌد دارد استفاده نشٌد.

 

 مزایا طریقه مصرف موارد مصرف

 پوشش

 هشذارها

 دّس اص دعتشط اطفبل

 ثؼذ اص اعتفبدٍ دس هذیط پشاکٌذٍ ًؾْد.

 الین اعتْى سا دس ثشاثش اعیذ دفع ًوی کٌذ.هشهشیت ّ 

 اعتفبدٍ اص هبؽیي ُبی تک دیغکی فقط ثشای عطْح هقبّم هجبص هی ثبؽذ.

 

ثشای عطْح ثیشًّی قجل ؽشّع تویضی ثبیذ هْاسدی  هؾل عطْح 

ػبیق کبسی ّ عبصگبسی ثب دهبی صیش صفش  -ثٌذ کؾی-ؽیت ثٌذی

 فشاُن ثبؽذ.

 دماا

 دسجَ عبًتیگشاد 30 سجَ تبد 0دهبی ًگِذاسی: اص

 دسجَ ثش سّی عطْح اػوبل ؽْد. 30تب  5هْاد ثبیذ دس دهبی ثیي 

  ترکیثات

 هخلْطی اص تشکیجبت عیلْکغبى هؼلق دس دالل ُیذسّ کشثي غیش آسّهبتیک

 مشخصات فنی

  دبلت: هبیغ

 ثی سًگسًگ: 

 ُیذسّکشثٌی عجکدالل ًْػی ثْ: 

 kg/liter 0.777چگبلی: 

 دسجَ عبًتیگشاد 40ًقطَ اؽتؼبل:  

 

ایي اطالػبت ًتیجَ تذقیقبت تکٌیکی ثَ سّص ؽذٍ اعت کَ 

دس آصهتیؾگبٍ اًجبم ّ تغت ؽذٍ اعت.ثب ایي ّجْد ُش 

پیؾٌِبدی ُویؾَ ثَ آًبلیض هٌبعت ّ تغت ّ ًظبست ادتیبج 

داسد. ُیچ گًَْ هغئْلیتی ثشای اعتفبدٍ ًبدسعت 

 .پزیشفتَ ًیغتهذصْالت 

 

 ترچسة
 : خطشهشذار

 ّ ؼذىیثل صْست دس.ثبؽذ یه اؽتؼبل قبثل ثخبس ّ غیهب 

 داهَا .ثبؽذ کؾٌذٍ تْاًذ یه یتٌفغ غتنیع ثَ ؽذى ّاسد

 .داسد پْعت تشک ّ یخؾک اهکبىتوبط 

ثؼذ اص هصشف دعتِب سا فْسا : تو صیه های ایمنی

ثؾْییذ. دعتکؼ هذبفع/ لجبط هذبفع/ ػیٌک/ هذبفع 

صْست اعتفبدٍ کٌیذ. دس صْست توبط ثب چؾن چٌذ ثبس ثب 

ثؾْییذ ّدس صْست اعتفبدٍ اص لٌض آى سا دس آّسدٍ ّ 

هجذدا ثؾْییذ. دس صْست اداهَ عْصػ ثَ ُؾذاسُبی 

ثش اعب هقشسات طجقَ ثٌذی ؽْد . ؽبهل: داسّیی تْجَ کٌیذ.

 ُیذسّتشیذُبی عٌگیي -ًفتب )ثٌضیي(

 

 تسته تنذی

 تبیی 12جؼجَ ُبی لیتشی دس  1قْطی ُبی 

 تبیی 4لیتشی دس جؼجَ ُبی  5قْطی ُبی 
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