
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

تمیزکننده بدون اسید و باز است که از سورفکتانت )عوامل  فالال  یک عصاره  AKEMIتمیزکننده کریستال

های اند. این محصول عاری از فسفات است؛ سورفکتانتها ساخته شدهسطحی(، مواد کمکی، مواد بدبو و الک 

 پذیر هستند. ها، زیست تخریبموجود بنابر قوانین موجود برای سورفکتانت

 مورد استفاده:

یک محصول تمیزکننده با خشک شدگی سریع است و بله ویلژه بلرای زدودن  AKEMIتمیزکننده کریستال 

های طبیالی و مصلنوعی و نیلز های نازک روغن و چربلی، آللودگی روی سلن های سبک مانند الیهآلودگی

شوند. سطوح پاک شلده ها و مواد مشابه استفاده میهای جال خورده و نخورده، آجرهای لاابی، سرامیکسفال

 ای هستند. هیچ رگه و بدون

 دستورالام  استفاده: 

 رقیق کنید. 1: 100تا  1: 50آن را با آب تمیز با نسبت  .1

 های مختلف گیری برای غلظتجدول اندازه

 50 :1 75 :1 100 :1 

  ml 70 ml 50 تقریباً ml 100 تمیزکننده کریستال

 l 5 l 5 l 5 آب

 

  پاک کنید. سطح را با یک پارچه جاذب، مرطوب و تمیز  .2

 مقدار اضافی آب را با یک پارچه پاک کرده و اجازه دهید تا سطح خشک شود.  .3

 نکات ویژه 

از عصاره تمیزکننده نباید بر روی سطوحی استفاده کرد که بله حلالل حساسلیت دارنلد. در  لورت  -

 تردید، مقداری از آن را بر یک ناحیه نامشخص بیازمایید.

بدون رقیق کردن استفاه کنید، یا بسته به  AKEMIهای عمیق از تمیزکننده کریستال برای آلودگی -

، زداینلده خلزه و AKEMI، تمیزکننلده قلوی سلرامیک AKEMIنوع آلودگی از زداینده فیلم بلتن 

 استفاده کنید.  AKEMIیا تمیزکننده سن   AKEMI، تمیزکننده آلودگی AKEMIجلبک 

 تنها برای مصارف  ناتی  -



 مشخصات فنی

اسلتفاده بلرای هلر لیتلر عصلاره )در  10-20تقریباً  پوشش

های جدول باال استفاده  ورتی که با توجه به مقیاس

 شود( 

 بدون رن   رن  

  g/ml 98/0تقریباً  دانسیته

 )در  ورت غلیظ بودن(   7تقریباً   pHمیزان 

 

 انبارداری:

 سال   2در شرایط خنک و بدون یخ زدگی در بسته بدنی ا لی خود  

 سالمت و ایمنی: 

 ( را مطالاه کنیدMSDSقب  از حم  یا استفاده از محصول برگه مشخصات ایمنی مواد )

 نکته مهم: 

 اطالعات باال بر اساس آخرین سطح توساه و تکنولوژی کابردی ما است. با توجه بله تالدد عوامل  ترگیرگلذار

بایلد بله عنلوان تلذکرات  -های فنی مکتلوب یلا غیرمکتلوبو همچنین دیگر تو یه -مختلف، این اطالعات

هلای عملکلردی، کله شلام  کننده در هر مورد خاص موظف است کله آزمونغیراجباری تلقی شوند. مصرف

 د. ای غیرمشخص از نمونه اجرا کنشود، را در ناحیهاهداف محصول بوده اما به آن محدود نمی

 

 

 

 

 

 


