
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

یک تمیزکننده به شدت غلیظ و بنابراین به شددت اتصادا ب بدر هایده  AKEMIکننده تمیزکننده ضدعفونی

ها و هاب غیر یونی و کاتیونی و موا  بددبو هتدصندا ایدن ملادوق فاتدد فتدفاتاسیدهاب آلی با سورفکصانت

ها، بیتدت هاب موجو  با توجه به تدوانین ماداب بدراب سدورفکصانتاسیدهاب غیرآلی توب است؛ سورفکصانت

 تصندا تخریب هذیر ه

 

 ب اسصفا ه:بمینه

هاب طبیعی و مانوعی مقاوم بده اسدید، براب تمیزکر ن منظم سنگ AKEMIتمیزکننده ضدعفونی کننده 

هدا و هدا،  و ها، اسصخرهاب شنا، توالتها و موا  مانوعی و نیز شیشه و فوال  ضد بنگ  ر آشپزخانهکاشی

ما ه بدراب اتاداالت کرومدی و  یوارهداب جداکنندده ها مناسب هتصندا به  لیل فرموق خاص آن، این حمام

تدوان  و  تولید شده اب آلومینیوم بیان آور نیتصندا به منظدور اطمیندان اب اسدصفا ه سدا ه و اتصادا ب، می

هاب اسپرب خانگی معمولی هدر کدر  طلطفداو  ور اب  سدصرد کو کدان نگده شده آن را  ر بطربمللوق رتیق

  ارید(ا 

 ه:  سصورالعمل اسصفا 

 10 ر  ml 20را اعمداق کنیدد طتقریبداو  500: 1نشده یا رتیق شده با آب با نتبت تا ملاوق رتیق .1

 لیصر آب(ا 

 اجابه  هید ملاوق براب چند  تیقه باتی بماندا  .2

 آن را کامالو با آب هاک کنیدا  .3

 توان با صیقل  ا ن  رخشندگی آن را بیشصر کر ا می .4

  

 نکات ویژه: 

ی که به اسیدها مقاوم نیتصند طمانند مرمر جالخور ه یدا مدوار  مشدابه( اعمداق بر روب موا  مانوع -

 نکنیدا  ر صورت تر ید، آن را بر روب یک ناحیه نامشخص امصلان کنیدا 

 براب  فع مناسب ضابعات ظرف باید کامالو تخلیه شو ا  -



 مشخاات فنی

 ط ر صورت خالص بو ن( liter/2m 10-20تقریباو  هوشش

، تمیزکنندده 1: 500 ر صورت رتیق شدن به نتبت 

 مناسب است  2m 10000 - 5000براب تقریباو 

 بر  کمرنگ  رنگ 

 3g/cm 09/1تقریباو   انتیصه 

  1تقریباو   pHمقدار 

 

 انبار ارب: 

 ساق 2بندب اصلی خو ،  ر صورت نگهدارب  ر جاب خنک و بدون یخ ب گی  ر بتصه

 سالمت و ایمنی: 

 ( را مطالعه کنیدا MSDSاب حمل یا اسصفا ه اب ملاوق برگه مشخاات ایمنی موا  طتبل 

 

 نکصه مهم: 

اطالعات باال بر اساد آخرین سطح توسعه و تکنولوژب کابر ب ما استا با توجه بده تعدد  عوامدل ترگیرگدذار 

عندوان تدذکرات بایدد بده  -هاب فنی مکصدوب یدا غیرمکصدوبو همچنین  یگر توصیه -مخصلف، این اطالعات

هداب عملکدر ب، کده شدامل کننده  ر هر مور  خاص موظف است کده آبمونغیراجبارب تلقی شوندا مارف

 اب غیرمشخص اب نمونه اجرا کنداشو ، را  ر ناحیهاهداف ملاوق بو ه اما به آن ملدو  نمی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


