
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

های یک عامل تمیزکننده ژل مانند برپایه اسیدهای غیرآلی باا سافکفانان   AKEMIخمیر ازبین برنده زنگ

های مفجافد های زنگ اس . این محصفل فاقد هیدکوکلریک اسایدها اسا . سافکفانان غیریفنی و بازداکنده

 پذیر اس .  تخریبها زیس مطابق با قفانین مجاز برای سفکفانان 

 ی اسنفاده:زمینه

های زناگ ایجااد هاده های زنگ سطفح و نیاز لااهبرای از بین بردن لاه AKEMIنگ خمیر از بین برنده ز

های طبیعی و مصنفعی مقاوم به اساید مناساب اسا . انساداد دک های ساکن هده بر کوی سنگتفسط زنگ

هفند پفهش دهای هاده اسا  و باه ایان سنگ طبیعی )گرانی ، گنیس( که منجر به ایجاد زنگ زدگی می

هفد. به دلیل حال  ژل مانند، خمیر از بین برناده زناگ های جدید جلفگیری میزدگیل زنگترتیب از تشای

های هفد که بارای پفهاشهای دیفاک مناسب اس . پیشنهاد میبرای سطفح عمفدی مانند سردکها و پفهش

 اسنفاده کنید.   AKEMIکف از هال مایع از بین برنده زنگ 

 دسنفکالعمل اسنفاده: 

نشده کا با یک برس یاا کااکدب بار کوی ساطم کاامال  خشاک سانگ بمالیاد. بارای محصفل کقیق  .1

زدگی جدید بر کوی سطفح اصالح نشده و تغییر دک کنگ، آن کا بر کوی کال ساطم جلفگیری از زنگ

 سنگ بمالید. 

 ساع  کاک کند.  24اجازه دهید محصفل تا  .2

آنها کا با یاک ففیال مصانفعی  هفد کهاز خشک کردن سطفح اصالح هده دوکی کنید، پیشنهاد می .3

 بپفهانید. 

 آن کا کامال  با آب بشفیید تا زمانی که محصفالت اضافی برداهنه هفند.  .4

 دک صفکت نیاز این کوند کا بر کوی سنگ خشک تاراک کنید.  .5

 AKEMIهفد که به وسیله آغشنه سازی سانگ بعد از ایناه سنگ به خفبی اصالح هد، پیشنهاد می .6

محافظ  کنید تا به عنفان اقدام اضافی دک مقابل ایجاد زنگ جدید، مانع نفاف   AKEMIیا دافع لاه 

 مفاد آبای به سنگ هفند. 

 

 ناات ویژه: 



های آهای کا تخریب کرده و بنابراین نبایاد دک هایص صافکتی بار کوی خمیر از بین برنده زنگ سنگ -

ند. دک صفکت تردیاد، آن کا دک مرمر صیقل خفکده، سنگ آهک، مفزاییک، الفکسال و لعابی اعمال هف

 یک ناحیه نامشخص تس  کنید. 

کنیم که به منظفک اکزیابی قدکت تمیزکنندگی و ظاهر جسم اصالح هاده قبل از هروع، پیشنهاد می -

 و برای تعیین میزان مصرف مفاد با نهای  دق  ممان، یک ناحیه نمفنه کا آماده کنید. 

هاای ند، دک صفکت تماس سریعا  با آب آن کا بشفیید. محلفلاجازه ندهید که با گیاهان تماس پیدا ک -

 کقیق و غلیظ نباید دک مجاوکت گیاهان تخلیه هفند. 

تفاناد منجار باه دک صفکت که به خمیر از بین برنده کنگ زمان زیادی برای اثر کردن داده هافد، می -

د و ماارک باا اسانفاده از ها هفد. این امر معمفال  با هسنن هادیتیره هدن کنگ برخی از انفاع سنگ

 کود. به آن از بین می AKEMIمقداک زیادی آب و افزودن کمی تمیزکننده سنگ 

 برای دفع مناسب ضایعات، ظرف محنفی آن باید کامال  تخلیه هفد.  -

 مشخصات فنی

  liter/2m 5/0 - 25/0تقریبا   پفهش

 زکد هیری کنگ 

  g/ml 27/1تقریبا   دانسینه

  < pH  1میزان 

 

 انباکداکی:

 سال 2بندی اصلی خفد، تقریبا  دک صفکت نگهداکی دک جای خنک و بدون یخ زدگی دک بسنه

 سالم  و ایمنی: 

 ( کا مطالعه کنید. MSDSقبل از حمل یا اسنفاده از محصفل برگه مشخصات ایمنی مفاد )

 نانه مهم: 

اس . با تفجه باه تعادد عفامال ترثیرگاذاک اطالعات باال بر اساس آخرین سطم تفسعه و تانفلفژی کابردی ما 

بایاد باه عنافان تاذکرات  -های فنی مانافب یاا غیرمانافبو همچنین دیگر تفصیه -مخنلف، این اطالعات

هاای عملااردی، کاه هاامل کننده دک هر مفکد خاص مفظف اس  کاه آزمفنغیراجباکی تلقی هفند. مصرف

 ای غیرمشخص از نمفنه اجرا کند. دک ناحیههفد، کا اهداف محصفل بفده اما به آن محدود نمی



 

 

 

 


