
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

های غیرر یرونی، مروا  یک محصول ویژه تولید شده از عوامل طبیعی، سورفکتانت AKEMIصابون سنگ نرم 

های موجرو  است؛ سرورفکتانت ها و پلیمرهاکمکی، موا  بدبو ساخته شده است و عاری از فسفات، باز، واکس

 پذیر هستند. ها، زیست تخریببنابر قوانین موجو  برای سورفکتانت

 مور  استفا ه:

های طبیعری و مصرنوعی صرا  و زبرر، جرا   و برای تمیز کر ن روزانره سرنگ AKEMIصابون سنگ نرم 

وح، موزاییک، آجر، کلینکر بندی شده مانند مرمر، گرانیت، سنگ لغیرجا  ، اصالح نشده، آغشته شده یا آ 

شو . از آنجایی که ایرن محصرول وراوی هینهونره واکرس، های سیمانی استفده میو لوح کوتو و نیز کاشی

شرو . ایرن مانده موا  برر روی سر ن نمیباشد، منجر به تشکیل فیلم یا باقیپلیمر یا عامل  رخشندگی نمی

 ر صورتی که به طرور مرن م اسرتفا ه شرو ، تر  یر سنگ نفو پذیری طبیعی بخار خو  را وفظ کر ه است. 

افزایش پیدا خواهنرد کرر .  ر صرورت اسرتفا ه مرن م،  AKEMIو  رزگیرهای  AKEMIکننه سنگ آغشته

همننین برای  AKEMIساختار و رنگ سنگ  ر بهترین والت خو  نشان  ا ه خواهد شد. صابون سنگ نرم 

بند رنگ )پر اخت مات یا براق( و مرای  یا سیلیکون(، آ )برپایه واکس  AKEMIس ووی که با جالی سنگ 

باشرد. بررای اهردا  تمیزکننردگی بیشرتر اصالح شده است نیز مناسرب می 2012-10 هنده شماره صیقل

 استفا ه کنید.  AKEMIشو  که از تمیزکننده سنگ پیشنها  می

  ستورالعمل استفا ه: 

 لیتر آ  اضافه کنید.  10را به  AKEMI( از صابون سنگ نرم ml 40-20قاشق ) 4-2 .1

 کف را پاک کنید. به تمیز کر ن بیشتر نیاز نیست.   .2

 نکات ویژه 

 برای  ف  مناسب ضایعات، ظر  محتوی آن باید کامالً تخلیه شو .  -

 مشخصات فنی

 زر  طالیی رنگ 

  g/ml 03/1تقریباً   انسیته

 ) ر صورت غلیظ بو ن(  10تقریباً   pHمیزان 



 

 انبار اری:

 سال   2 ر صورت نههداری  ر  شرایط خنک و بدون یخ ز گی  ر بسته بدنی اصلی خو   

 سالمت و ایمنی: 

 ( را م العه کنیدMSDSقبل از ومل یا استفا ه از محصول برگه مشخصات ایمنی موا  )

 نکته مهم: 

توجه بره تعرد  عوامرل ت  یرگرذار اطالعات باال بر اساس آخرین س ن توسعه و تکنولوژی کابر ی ما است. با 

بایرد بره عنروان ترذکرات  -های فنی مکترو  یرا غیرمکترو و همننین  یهر توصیه -مختلف، این اطالعات

هرای عملکرر ی، کره شرامل کننده  ر هر مور  خاص موظف است کره آزمونغیراجباری تلقی شوند. مصر 

 ای غیرمشخص از نمونه اجرا کند. شو ، را  ر ناویهاهدا  محصول بو ه اما به آن محدو  نمی

 

 

 

 

 

 

 

 


