
 برگه اطالعات فنی 

 ها: ویژگی

ها و های مختلف به شددت تثییرگدرا س ردک فنتا  یک عامل تمیزکننده بر پایه حالل AKEMIواکس زدای 

 های کلردا  ار . امکلسیفایرها ار . این محصکل فاقد هید وکربن

 

 ی ارتفاده:زمینه

های ایجداد شدده تکردو  و دنس گدریسس های واکس و  یز لنهبه ررع  و  اح  الیه AKEMIزدای واکس 

های ککتدک های طبیعی و مصنکعی )ما ند مرمرس تراو تینس لکح رنگس آجر و کاشیقطران یا قیر بر  وی رنگ

 برد.  و ما ند آن(  ا از بین می

 درتک العمل ارتفاده: 

به وریله یک برس یا مدا  بدر  وی ردطکح خشدک اعمدال  شده و یننکاخ  از آن  ا یک الیه  قیق .1

 کنید. 

های عمیدق بدا یدک بدرس یدا یدک پدد دقیقه کا  کندس برای لنه 10-20اجازه دهید محصکل برای  .2

  ایلک ی مقاوم به حالل پاک کنید. 

 الیه فیلم تمیزکننده  ا با یک پا چه خشک تمیز کنید.  .3

تمیز کا  کنیدس رپس آن  ا با یدک وکیدکم آب بدر و آب  aKEMIبه طک  کامل ال تمیرکننده رنگ  .4

 دا ید. 

 های عمیق این  و د  ا بر  وی رنگ خشک تنرا  کنید. برای لنه .5

  نات ویژه: 

هداس پکشها مقاوم  یستند )ما ند مدکاد مصدنکعیس کفاین محصکل  ا بر  وی مکادی که به حالل -

آن  ا بدر  وی یدک  احیده  امشدخ   های الک( ارتفاده  ننید. د  صک ت تردیدسالرتیکس الیه

 تس  کنید. 

 وز از  1-2بر  وی رطکح بسیا  جاذب ممنن ار  افزایش   گ ایجاد شکدس که هرچند بعدد از  -

  ود. بین می

 برای دفع منارب ضایعاتس ظرف باید کامالً تخلیه شده باشد.  -



 مشخصات فنی

 گیری()بسته به د جه لنهliter/2m 10 - 5تقریباً  پکشش

 ز د شفاف   گ 

   3g/cm 754/0تقریباً     دا سیته 

 

 ا با دا ی:

 رال 2بندی اصلی خکدس د  صک ت  گهدا ی د  جای خنک و بدون یخ زدگی د  بسته

 رالم  و ایمنی: 

 (  ا مطالعه کنید. MSDSقبل از حمل یا ارتفاده از محصکل برگه مشخصات ایمنی مکاد )

  نته مهم: 

اراس آخرین رطح تکرعه و تننکلکژی کابردی ما ار . با تکجه بده تعددد عکامدل تثییرگدرا  اطالعات باال بر 

بایدد بده عندکان تدرکرات  -های فنی منتدکب یدا  یرمنتدکبو همچنین دیگر تکصیه -مختلفس این اطالعات

هدای عملندردیس کده شدامل کننده د  هر مک د خاص مکظف ار  کده آزمکن یراجبا ی تلقی شک د. مصرف

 ای  یرمشخ  از  مک ه اجرا کند.شکدس  ا د   احیهاف محصکل بکده اما به آن محدود  میاهد

 

 

 

 


