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  توبم  ثبقیوبًذٍ ُبی خبک ّ خْردٍ ُبی طٌگی را اس ثیي

 هی ثزد

  ثزای هصزف ثخبر هضز :اطیذ ثبفز

کٌٌذٍ ّ هذیظ تْلیذ ًوی کٌذ: ُوچٌیي 

 دارای ُیذرّکلزیک اطیذ ًوی ثبػذ

  ثز اطبص  1:10ّ  1:5رقیق طبسی: ثیي

 هیشاى لکَ ا کَ ثبیذ اس ثیي رّد

 

 پبک کٌٌذٍ ػْرٍ رّی طفبل  کاربرد ثذّى تبثیز ثز ظبُز ّ رًگ هْاد 

  اس ثیي هی ثزدرطْثبت آُکی را اس کف، دّع ّ دوبم  ططخ را قجل اس ػظتي ثخْثی اعوبلػظتؼْ ثعذ اس  تویش کٌٌذٍ ثذّى خزاثی :

یب  1:5ثب آة هزطْة کزدٍ طپض هبدٍ را ثَ ًظجت 

لیتز آة(.   10یب  5لیتز هبدٍ در  1رقیق کٌیذ )  1:10

دقیقَ  5اس ططخ ثوبلیذ ّ  ثعهذلْل ثَ چٌذ هتز هز

صجز کٌیذ طپض ثب پبک کٌٌذٍ ای کَ دارای یک  

را  صفذَ ثشرگ یب ثْرص ثشرگ ثبػذ توبم رطْثبت

یبد آثکؼی کٌیذ.  در ساس ثیي ثجزیذ ّ ثب هقذلز آة 

صْرتی کَ لکَ ّ یب کثیفی هبًذٍ ثبػذ ایي هزادل را ثب 

 .غلظت ثبالیی اس هذلْل اًجبم دُیذ

رّی ططْح خبرجی ثب ًؼبًَ  ی:برای سطوح خارج

لیتز اس  1 گزد ّ غجبر( -ُبی اس گذطت سهبى )دّد

لیتز آة رقیق کٌیذ ّ هثل رّع ثبال  10هْاد را در 

 اداهَ دُیذ.

 تویشی کبهل کف ثیزًّی  ثذّى تبثیز ثز دّغبة 

 بًی را یوثَ دلیل دارا ثْدى طْرفبکتبًت رطْثبت ط

 ٌذ کدذف کزدٍ ّ در آى ّادذ تویش هی

  ًَهْاد آلْهیٌیْهی ّ اطتیلی )ُْد آػپشخب

 ّ لْلَ ُب...( را خزاة ًوی کٌذ

 هْثز ثز لکَ ُبی سًگ سدگی  طزاهیک،  ثزای ططْح هختلف پزطلیي ّ

طٌگ هقبّم در ثزاثز اطیذ هی تْاى 

 .اطتفبدٍ کزد

   کبرثزد ثظیبری دارد : هی تْاًذ ثز اطبص

درجَ رقیق طبسی رطْثبت را اس ثیي 

 ثزدٍ ّ تویش کٌذ

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 طفبل 

 کبػی هعذًی 

 يیپزطل 

  طزاهیک 

 طٌگِبی هقبّم ثَ اطیذ 

 

 

 لیتر 1در 

هتزهزثع  10/20              1:5طفبل 
      

هتز هزثع 40                 1:5پزطلیي 
 

 هتز هزثع            20/35 1:10-1:5طٌگ طجیعی 

 هشدار

برای سىگٍای مرمر صیقلی َ تمام مُاد 

دساس بً اسید استفادي وشُد. قبل از 

سطُح رَی قسمت کُچکی  استفادي برای ایه

از سطخ امتذان شُد تا اطمیىان داصل شُد کً 

در مقابل اسید مقاَم ٌستىد. برای مُادی از 

جىس آلُمیىیُم مرادل گفتً شد اوجام شُد َ 

 از اسفىج ورم استفادي شُد.

 مزایا طریقه مصرف موارد مصرف

 پوشش

 بستو بنذی

 تبیی 12لیتزی در جعجَ ُبی  1قْطی ُبی 

 تبیی 4ُبی لیتزی در جعجَ  5قْطی ُبی 

 

  

 ىشذارىا

 دّر اس دطتزص اطفبل

 ثعذ اس اطتفبدٍ در هذیظ پزاکٌذٍ ًؼْد.

 دما 
 درجَ طبًتیگزاد 30درجَ تب  5دهبی ًگِذاری: اس 

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

 ػْد.

 محتوا

 در صذ 5طْرفبکتبًت غیز یًْی کوتز اس 

 عٌبصز دیگز: خْػجْ کٌٌذٍ

 مشخصات فنی

 دبلت: هبیع

 ثْ: ثْی تٌذ ثب رایذَ گل

 kg/liter 1.12چگبلی: 

pH 1.5(10 )هذلْل در آّة % 

 

ایي اطالعبت ًتیجَ تذقیقبت تکٌیکی ثَ رّس ػذٍ اطت کَ 

در آسهتیؼگبٍ اًجبم ّ تظت ػذٍ اطت.ثب ایي ّجْد ُز 

پیؼٌِبدی ُویؼَ ثَ آًبلیش هٌبطت ّ تظت ّ ًظبرت ادتیبج 

دارد. ُیچ گًَْ هظئْلیتی ثزای اطتفبدٍ ًبدرطت 

 .پذیزفتَ ًیظتهذصْالت 

 

 برچسب
 : خطزىشذار

 ػذیذ پْطت ّ آطیت چؼن.: طْختگی عالئم خطر

:  اگز تْصیَ ُبی دارّیی ًیبس ثبػذ تو صیو ىای ایمنی

ظزف هذصْالت یب ثز چظت در دطتزص اطت. دّر اس 

دطتزص اطفبل ًگِذاری ػْد. دطتکغ هذبفع ّ لجبص 

هذبفع ّ عیٌک هذبفع اطتفبدٍ ػْد. در صْرت آلْدٍ 

 ػذى فْرا ثب اّرژاًض ّ یب دکتز توبص ثگیزیذ.

اد قفل ػْد. هذصْالت ثز اطبص هقزرات هزتت اًجبر هْ

 ػْد. ػبهل فظفزیک اطیذ هیجبػذ.

 


