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 رطْثبت جذة ّ ّسبک گزد آهدى ثْجْد اس یزیجلْگ  ثدّى گزد ّ غجبر ّ رطْثبت  ثدّى ًیبس ثَ رقیق کزدى آهبدٍ هصزف 

 

 ثَ هقبّم کَ کٌد یه دیتْل را غیپْل اس یلویّف َیال 

 .ثبػد یه یدطت چزر ّ ْىیکبه -ثبالثزُب دزکت

 .کاربرد ًگِداری را آطبى هی کٌد 

 هٌبطت ثزای کف ُبی داسلی  ثَ دقت کف را ثؼْیید ّ صجز کٌید تب  .1 افشاع طْل عوز کف

 سؼک ػْد.

غلتک ّ یب اعوبل کٌٌدٍ ّاکض  -ثب ثْرص .2

 ایي هذصْل را رّی ططخ ثوبلید.

طبعت صجز کٌید طپض دّهیي پْػغ  4 .3

 .ثوبلیدرا درطت قبئن ثز قجلی  

 

  هٌبطت ثزای طبستوب ًِبی صٌعتی- 

 طبلي ًوبیؼگبُِب ّ پبرکیٌگ ُب  -اًجبرُب

  آهبدٍ هصزف ثدّى ًیبس ثَ رقیق کزدى 

  هٌبطت ثزای پبرکیٌگ ُب 

 هذلْل رقیق کلیٌزنگيذارنذه: 
 

 لیتر 1در 

هتزهزثع  20/25ثتي               
      

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثتي 
 

 

 هشدار

در بعضی از کف های بتنی امکان چسبیدن 

کامل ایه محصىل وجىد دارد بنابرایه همیشه 

پیشنهاد می شىد روی قسمت کىچکی از 

 سطح تست شىد.

 مزایا طریقه مصرف موارد مصرف

 پوشش

 بستو بنذی

 تبیی 4جعجَ ُبی لیتزی در  5قْطی ُبی 

  

 ىشذارىا

 دّر اس دطتزص اطفبل

 ثعد اس اطتفبدٍ در هذیط پزاکٌدٍ ًؼْد.

 اس یز سدگی هذبفظت ػْد.

 دما 

 درجَ طبًتیگزاد 30درجَ تب  5دهبی ًگِداری: اس

درجَ ثز رّی  30تب  10هْاد ثبید در دهبی ثیي 

 ػْد. هبلیدٍططْح 

 محتوا

رسیي ُبی  -اهْلظیْى آثی پلیوز ُبی آکزیلیک

ُب ّ افشّدًی ُب )ًگِدارًدٍ ُب ّ پالطتیش -هزطْة

 عبهل ضد کف(.

 

 

 مشخصات فنی

 دبلت: هبیع

 طفید ػیزیرًگ: 

 آکزیلیک ًْعی ثْ: ثْی

 kg/liter 1.013چگبلی: 

pH          7.9 

 

ایي اطالعبت ًتیجَ تذقیقبت تکٌیکی ثَ رّس ػدٍ اطت کَ 

در آسهتیؼگبٍ اًجبم ّ تظت ػدٍ اطت.ثب ایي ّجْد ُز 

پیؼٌِبدی ُویؼَ ثَ آًبلیش هٌبطت ّ تظت ّ ًظبرت ادتیبج 

دارد. ُیچ گًَْ هظئْلیتی ثزای اطتفبدٍ ًبدرطت ایي 

 .پذیزفتَ ًیظتهذصْالت 

 

 برچسب

جشّ هذصْالت ایي هذصْل ثَ دلیل ایٌکَ 

سطزًبک ًوی ثبػد دارا ی ثزچظت سطز ّ 

 .ایوٌی ًیظت
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