
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

یک عامل تمیزکننده کمی قلیایی    AKEMIزداینده کپک سرامیک

با عملکرد سریع  و بر اساس ترکیبات کلر فعال است.  ایت  

 باشد  محصول فاقد حالل می

 مورد استفاده:

ها و به سرع. و به طور کامل کپک AKEMIزداینده کپک سرامیک 

های بهداشتتتی را بتتر روی اتصتتا ت های آنهتتا در قتتتم.لکتته

هتای الالستتتیکی و نیتز ها و بخشسیمانی و ستیلیکونی  کاشتی

های طبیعی  بنایی  کچ کاری یا دیگتر ستحوم معتدنی از سنگ

 های ترمزبرد  قحعات متحرک سیتتمبی  می

 دستورالعمل استفاده: 

 اسپری کنید   cm 25از فاصله حدود  ونواخ. یک به طور .1

اجازه ندهید خشک شتود  در صتورت نیتاز آا را تکترار  .2

 کنید  

دقیقه بماندف کامالً آا را با  10-20اجازه دهید به مدت  .3

 آب و یک برس از جنس مواد سنتزی آا را تمیز کنید  

های شدید دوباره روند تمیز کردا در صورت حضور آلودگی .4

 هید  را ادامه د

 نکات مهم: 

 Bundesanstalt fur Arbeitsschutz undایتتت  محصتتتول توستتت   -

Arbeitsmedizin (BAuA)  تحتتتت. شتتتتمارهN-38700   و توستتتت

Bundesinstitut fur Risikobewertung  ثب. شده  2036171تح. شماره

 اس.  

 های محافظ مناسب استفاده کنید  از دستکش -

تمتاس الیتدا   اجازه ندهید که ای  محصول بتا گیاهتاا -

کند  و در صورت بروز ای  اتفاق ستریعًا آا را بتا آب 

 بشویید  

برای جلوگیری از تغییر یا از بی  رفت  رنگ  از تماس  -

ای  ماده با فلز  چوب  لباس یا موارد جلوگیری کنید  

در صورتی که شک دارید در یک ناحیه نامشخص آا امتحاا 

 کنید 



به ظروف نگهداری آنها محصو ت استفاده شده را دوباره  -

 برنگردانید  

 از نور متتقیم خورشید و گرمای  متتقیم محافظ. کنید  -

سر بحری اسپری باید بعد از استفاده برداشتته شتده و  -

 با آب تمیز شود و با درب اصلی جایگزی  شود 

 برای دفع مناسب ضایعات ظرف باید کامالً تخلیه شود  -

 

 مشخصات فنی

 liter/2m 10-20تقریبًا  الوشش

 زرد شفاف رنگ

  3g/cm 10/1تقریبًا  دانتیته 

 11تقریبًا  pHمقدار 

 

 انبارداری:

در شرای  خنک و بدوا یخ زدگی در بتتته بنتدی اصتلی ختود 

 سال  1تقریبًا 

 سالم. و ایمنی: 

قبل از حمل یا استفاده از محصول برگه مشخصات ایمنی مواد 

(MSDSرا محالعه کنید ) 

 نکته مهم: 

عات با  بر اساس آخری  سحح توسعه و تکنولوژی کتابردی اطال

ما اس.  با توجه به تعدد عوامل تأثیرگتاار مختلت   ایت  

 -های فنی مکتوب یا غیرمکتوبو همچنی  دیگر توصیه -اطالعات

کننده باید به عنواا تاکرات غیراجباری تلقی شتوند  مصترف

  که شتامل های عملکردیدر هر مورد خاص موظ  اس. که آزموا

شتتود  را در اهتتداف محصتتول بتتوده امتتا بتته آا محتتدود نمی

 ای غیرمشخص از نمونه اجرا کند  ناحیه

 

 

 

 



 


