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  خمیر پاک کننده ی روغن و گریس

Oil And Grease Remover Paste 

         

 مشخصات:

 ویژگیهای زیر می باشد:محصول شامل این  باشد.و مواد جاذب مخصوص میها دارای حالل خمیر پاک کننده روغن و گریس

  مصنوعی.مناسب برای تمامی انواع سنگهای طبیعی و  -

  .ر بسیار زیادی داردحتی در مواردی که شدت لکه ها زیاد باشد، تاثی -

 رزین ها و سیلیکونهاست. واکس ها، ، سفید کنندهعوامل  ،عاری از اسید -

 بوی ضعیفی دارد. -

ح ی خوبی روی سطوهمچنین چسبندگ .رودمیبه کار  همین دلیل برای سطوح یکنواخت و پولیش شده به آسانی دارد و به ساختار نرم و کرم مانند -

 دارد.

 

 موارد مصرف:

ایزر تغیر ط پالستیسهایی که توسبرای لبه. همچنین لکه روغن و واکس استفاده می شود و پاک کردنمصنوعی برای تمامی سطوح سنگهای طبیعی و 

 شود.، استفاده میرنگ داده شده اند

 العمل استفاده:دستور

 ح باید خشک شود.سط -1

  .وندپاک شگیر باید به طور کامل واد درزم ها،در لبهدر صورت تغییر رنگ  -2
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یشنهادی برای انجام دمای پ به کار برید. میلی متر اعمال شوند( 2الی 1مواد حداقل با ضخامت )ا کاردک ی این محصول را با استفاده از یک برس -3

 درجه سانتی گراد می باشد. 25الی  5کار 

 شوند. پاکباقی مانده مواد باید از روی سطح  دقیقه( 60الی  30پس از خشک شدن )حدود  -4

 ر مواردی که شدت لکه ها زیاد است و در صورت لزوم می توان عملیات را چندین مرتبه تکرار کرد.د -5

 رحله استفاده شود.مدر آخرین Akemi Stone Cleaner پیشنهاد می شود از محصول  -6

 

 های ویژه: رهنمود

 از دستکش محافظ دست آکمی استفاده نمایید. -

 نمایید. آزمایشگ پیشنهاد می شود ابتدا تاثیر محصول را روی یک سطح کمرن -

 قرار دهید. د و تیوب خالی را در محل بازیافتنمایی را به طور کامل تخلیه پس از استفاده کامل از محصول، محتویات تیوب -

ننده کحصوالت تمیز و نباید از مپاک شوند نگ بازالت( باید سو یا سطوح با منافذ باز ،خشک شده اند )مانند  زبرباقی مانده هایی که روی سطوح  -

 روی سنگ استفاده شود.

 

 اقدامات ایمنی:

www.Akemi.de سایت وب به مراجعه 

 

 مشخصات فنی:

 خاکستری کمرنگ            رنگ:  

 گرم/سانتی متر مکعب   1.40          چگالی  

 

 طول عمر:

 سال در صورت نگهداری در مکان خنک، دور از یخ زدگی  و در صورتی که در ظروف آک درب بسته نگهداری شود. 1 حدود

 


