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 ٍدسثِب-کف ُب -کٌٌذٍ ّ هذبفضت کٌٌذٍ هجلوبى صًذ-

 ثبلکْى 

  ًفْر کٌٌذٍ ّ هذبفظت کٌٌذٍ چْة ثذّى

 کشدى آًِبخشاة 

 آهبدٍ هصشف ثذّى ًیبص ثَ سلیك کشدى 

 

  .کاربرد چْة سا چشة ًوی کٌذ 

   ٍلجل اص هصشف تکبى دُیذ. دس صْست لضّم الیَ  سًگ طجیعی.ًگِذاسًذٍ ّ افضایش دٌُذ

ُبی لذیوی جال سا ثب کبغز عوجبدٍ پبک شْد. دس عطخ 

. ثعذ ثوبلیذتویض ّ خشک اکْ ّّد سا ثب للوْی سًگ 

دلیمَ توبم هْاد جزة ًشذٍ سا ثب پبسجَ پبک  02اص 

 1دلیمَ هجذدا اعوبل شْد. ثعذ اص  02کٌیذ. ثعذ اص 

 هشدلَ عطخ آهبدٍ اعتفبدٍ هی ثبشذ.عبعت اص آخشیي 

عطخ ایي  ثبال ثْدى ظشفیت جزة ثبالدس صْست 

 هشادل ثشای عْهیي ثبس اًجبم گیشد.

 

  آهبدٍ هصشف ّ کبسثشد ثغیبس آعبى 

  گشدّیی  سًگ 

   داسای ثیظ اص سصیي ُبی طجیعی ّ سّغي

 سّغي چشة( -عجضیجبت )سّغي علج

  

 

 

 لیتر 1در 

هتشهشثع  02          
      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چْة 
 

 

 هشدار

ابتدا برای قسمت کوچکی از سطح تست شود 

از  تا از عدم تغییر رنگ اطمینان حاصل شود.

اعمال مواد روی سطح بیرونی که احتمال 

 بارندگی می باشد خودداری شود.

 

 مزایا طریقه مصرف موارد مصرف

 پوشش

 بستو بنذی

 تبیی 12 کبستي ُبیلیتشی دس  هیلی 500لْطی ُبی 

  

 ىشذارىا

 دّس اص دعتشط اطفبل

 ثعذ اص اعتفبدٍ دس هذیظ پشاکٌذٍ ًشْد.

 خشک شذى کبهل هذل فشاُن کٌیذ.ی ُْا ثشا ششایظ 

 توبط هکشس اهکبى خشکی ّ تشک پْعت سا داسد.

دس  هذبفع چْة شبهل سّغي عجضیجبت ّ سصیي ُبی طجیعی

ثشاثش  داللِبی آلیفبتیک ّ طجیعی پشاکٌذٍ ّ هتفشق هی 

 شًْذ.

 دما 

 دسجَ عبًتیگشاد 30دسجَ تب  0دهبی ًگِذاسی: اص 

دسجَ ثش سّی عطْح  30تب  10هْاد ثبیذ دس دهبی ثیي 

 اعوبل شْد.

 محتوا

هذبفع ثب ثیظ چشثی عجضیجبت  ّ سصیي ُبی  طجیعی هعلك 

 ّ طجیعی. دس هخلْطی اص دالل ُبی آلیفبتیک

 

 مشخصات فنی

 دبلت: هبیع

 سًگ: ًبسًجی

 سّغي  ًْعی ثْ: ثْی

 kg/liter 0.087چگبلی: 

 دسجَ عبًتی گشاد 50 تعبل:دسجَ اش

 

ایي اطالعبت ًتیجَ تذمیمبت تکٌیکی ثَ سّص شذٍ اعت کَ 

آصهتیشگبٍ اًجبم ّ تغت شذٍ اعت.ثب ایي ّجْد ُش دس 

پیشٌِبدی ُویشَ ثَ آًبلیض هٌبعت ّ تغت ّ ًظبست ادتیبج 

ُیچ گًَْ هغئْلیتی ثشای اعتفبدٍ ًبدسعت  .داسد

 پزیشفتَ ًیغت.هذصْالت 

 

 برچسب
 : خطشىشذار

دس صْست ثلعیذى هی تْاًذ کشٌذٍ ثبشذ. : عالئم خطر

 توبط هکشس هی تْاًذ هْجت خشکی ّ تشک پْعت شْد. 

فْسا ثب اّسژاًظ دس صْست ثلعیذى :  تو صیو ىای ایمنی

ثَ ُیچ عٌْاى ّاداس ثَ اعتفشاغ  ّ یب دکتش توبط ثگیشیذ.

ًکٌیذ. دس اًجبس لفل شْد. هذتْثبت ّ هذصْالت ثش اعبط 

شبهل ُیذسّکشثي ُبی  ًْذ.همشسات لْاًیي هشتت ش

 آلیفبتیک هی ثبشذ.

 


