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 پاک کننده جرم بتن

Concrete Film Remover 

 

 

 مشخصات:

می باشد. مواد مکملمواد ضد زنگ و  و مواد سطحی غیر آلی ، اسیدهایک عامل تمیز کننده بر پایه  این محصول   

 

 موارد  مصرف:

تایلهای مقاوم  های بتنی اسلبها،ریزه سنگ های هموار،بتن جرم اتصاالت سیلیکونی سنگهای طبیعی، ،آهک، بتناین محصول باقی مانده های 

که حالت زنگ زدگی این ماده برای تمیز کردن سنگهایی محصول، فرمول ساخت اینبه دلیل  تمیز می کند. را آجرهای لعابی در برابر اسید،  

بسیار مناسب است.    Bayewald یا و  Serrizz   گرفته اند مانند به خود 

 

العمل استفاده:دستور  

مرطوب نمایید . سطح را کاملا  -1  

بمالید.با آب رقیق کنید و روی سطح سنگ  1:20الی  1:1حصول را با نسبت م -2  

دقیقه کار کند . 20الی  5مدت  محصول به تاصبر کنید  -3  

ای عمیق از یک برس استفاده کنید.برای لکه ه -4  

ملا عاری از مواد پاک کننده شود.جمع آوری نمایید تا جایی که سطح کاا آب فراوان شستشو دهید و باقی مانده آب بسطح را  -5  
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نمود های ویژه:ره  

مانند مینا و از این قبیل. برید.نتایل و سنگهای طبیعی )مرمریت( که در برابر اسید مقاوم نیستند به کار  ،وی اسلباین محصول را ر -  

برای اطمینان از صحت این مطلب   خوردگی شوند. رتوانند در اثر بخارات این محصول دچاآلومینیوم، می ،روی آهن،مانند فلزات بی اثر 

امتحان کنید. گکار را روی یک سطح کمرن  

محصول را با آب داغ مخلوط ننمایید. -  

حللهای غلیظ و رقیق شده نباید در  .آن را سریع با آب شستشو دهید ،در صورت تماس صول با گیاهان خودداری نمایید واز تماس مح -

 مزارع کشت تخلیه شوند.

رسیده است. به ثبت12570011ت شماره این محصول در سازمان حفاظت از محیط زیست تح -  

.هیددپس از استفاده کامل از محصول ،محتویات قوطی را به طور کامل تخلیه نمایید و ظرف خالی را در محل بازیافت  قرار  -  

 

 اقدامات ایمنی:

www.Akemi.de سایت وب به مراجعه  

 

 مشخصات فنی:

فاده شود(.)اگر به صورت خالص است لیتر متر مربع / 20-10حدود پوشش:        

بی رنگ متمایل به زرد.    رنگ:     

گرم/سانتی متر مکعب 1.15حدود     چگالی:   

 مقدارPH: 1کمتر از      

 

 طول عمر:

و در صورتی که در ظروف آک درب بسته نگهداری شود. یخ زدگی دور از  ،داری در مکان خنکهسال در صورت نگ 3حدود  

 


