
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

برپایه اسیدهای غیرآلی باا  یک عصاره تمیزکننده قابل رقیق شدن با آب  AKEMIپاک کننده توالت و آهک 

ها های موجااوم مبااابق بااا قااوا یر م اااف باارای سااورفانا تهای غیریااو ی اسااتر سااورفانا تسااورفانا ت

 پذیر استر ایر محصول فاقد هیدروکلریک اسیدها استر تخریبفیست

 ی اسنفامه:فمینه

لت و موارم مشابه را بر روی های شدید صابون آهک و سنگ تواباقیما ده AKEMIپاک کننده توالت و آهک  

هاا و میرار برمر ایر محصول برای تمیزکارمن ماو ر کفشاودی میوارهتمامی سبوح مقاوم به اسید اف بیر می

 های ظرف امرار و لرر مناسب استر    سبوح بهداشنی )مثل شیر آبی توالیت

 مسنورالعمل اسنفامه: 

کنناده باه پاک ml 100ا اعمال کنید )مثالً ر1: 5محصول رقیق  شده یا رقیق شده با آب تا  سبت  .1

ml 50  )آب 

 محصول خالص را رقیق شده با آب را اسشری کرمه یا آن را با یک اسفنجی پارچه یا ماپ اعمال کنیدر  .2

مقیقه باقی بما د؛ مر صورت  یاف اف یک بار  یاا مسانراه تن یا   10اجافه مهید محصول محدوم  .3

 با آب تمیز بشوییدر سشس آن را کامالً اسنفامه کنیدر 

 مر صورت  یاف ایر رو د را تارار کنیدر  .4

  اات ویژه: 

( AKEMIجلبک و خازه  POWERآن را با محصوالت بر پایه موام شسنشوی کلرمار )ما ند فماینده  -

 مخلوط  ارمه یا آ ها را به طور همزمان اسنفامه  انیدر 

اید مر هیچ صورتی بر روی مرمار صایقل های آهای را تخریب کرمه و بنابرایر  بایر محصول سنگ -

خورمهی سنگ آهکی موفاییکی الوکسال و لعابی اعمال شو در مر صورت ترمیادی آن را مر یاک  اهیاه 

  امشخص تست کنیدر 

 های آن بر روی سبوح هسا  به اسید را سریعاً با آب تمیز کنیدر ها یا قبرهلاه -

هاای صورت تما  سریعاً با آب آن را بشوییدر محلولاجافه  دهید که با گیاهان تما  پیدا کندی مر  -

 رقیق و غلیظ  باید مر م اورت گیاهان تخلیه شو در 



هاک کمای تیاره کنناده توالات و آها ممار است مر ا ر تما  طوال ی مدت باا پاکبرخی اف سنگ -

 AKEMIآ ها معموالً بعد اف یک تمیزی شدید با مقدار فیامی آب با کمای تمیزکنناده سانگ  شو در

  یابندر ر گ اصلی خوم را موباره بافمی

 برای مفع مناسب ضایعاتی ظرف محنوی آن باید کامالً تخلیه شومر  -

 مشخصات فنی

  )مر صورت اعمال خالص( liter/2m 10-20تقریباً  پوشش

 شفاف یفرم ر گ 

  g/ml 24/1تقریباً  ما سینه

  < pH  1میزان 

 

 ا بارماری:

 سال 2بندی اصلی خومی تقریباً جای خنک و بدون یخ فمگی مر بسنهمر صورت  رهداری مر 

 سالمت و ایمنی: 

 ( را مبالعه کنیدر MSDSقبل اف همل یا اسنفامه اف محصول برگه مشخصات ایمنی موام )

  انه مهم: 

ذار اطالعات باال بر اسا  آخریر سبح توسعه و تانولوژی کابرمی ما استر با توجه باه تعادم عوامال تر یرگا

بایاد باه عناوان تاذکرات  -های فنی ماناوب یاا غیرماناوبو همچنیر میرر توصیه -مخنل ی ایر اطالعات

هاای عملاارمیی کاه شاامل کننده مر هر مورم خاص موظ  است کاه آفمونغیراجباری تلقی شو در مصرف

 کندر  ای غیرمشخص اف  مو ه اجراشومی را مر  اهیهاهداف محصول بومه اما به آن محدوم  می

 

 

 

 

 


