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 مایع پولیش دهنده سطح

Polishing Fluid No.10-2012 

 

 مشخصات:

شده توسط این  فرآوریسطوح  ساخته شده است. سنتتیکاز واکس های خیلی کارآمد و رزین های  شود وبه سرعت سخت میاین محصول 

کنند و رنگ آنها افزایش می یابد.محصول خاصیت درخشندگی و ضد لغزش پیدا می  

 

 موارد مصرف:

ناسب است.م ،اندساخته شده داده شد صیقلاز سنگهای طبیعی و مصنوعی پنجره هایی که  راه پله و لبه این محصول برای محافظت کف،  

سر پوشیده. در مکانهای و مانند اینها،  , اسلیت، آجر، گرانیت، مرمریت،  , مانند:    

 

العمل استفاده:دستور  

برای دمای ایده آل  .کنیدخشک ل از مصرف محصول آن را کامالً و قبتمیز نمایید  Akemi Stone Cleanerسطح را کامال با محصول  -1

 درجه سانتی گراد است. 25الی  15کار با این محصول 

برس روی موضع  بمالید. یک پارچه یا یک الیه نازک از محصول را توسط -2  

ین کار را روی سطوحی که قدرت جذب باالیی دارند و صیقل نشده اند چندین بار تکرار کنید.ا -3  

سطوح  را توسط یک پارچه نرم یا یک پد نایلونی سفید و یک ماشین کف  در مواقعی که  ظاهر سطوح تیره و کثیف به نظر می رسند، -4

.ساب پولیش نمایید  

استفاده نمایید.   Akemi Mild Stone Soap معمولی از محصول  برای نظافت -5  
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های ویژه: رهنمود  

از دستکش محافظ آکمی استفاده نمایید. -  

مواد الستیکی و  گوناگون، سنتتیکمواد  مانند: ستند را محافظت نمایید.مقاوم نی اشیایی که در محیط کار وجود دارند و نسبت به حاللها -

 الکی.

درجه محصول چسبناک می شود و در دمای زیر صفر درجه محصول جامد می گردد. 9تر از در دمای پایین -  

استفاده کرد. آندرجه سانتی گراد باعث می شود که بتوان دوباره از  15نگهداری این محصول در دمای  -  

.آورنداین صورت سطوح جالی مطلوب را به دست نمی غیرنازک از مواد را روی موضع بمالید در یک الیه تنها  -  

 پاک کرد.Akemi Wax Stripper ایجاد شده توسط این محصول را می توان با محصول های الیه -

به ثبت رسیده است. 12570022حفاظت از محیط زیست تحت شماره سازمان این محصول در  -  

.ر دهیدبه طور کامل تخلیه نمایید و ظرف خالی را در محل بازیافت  قراپس از استفاده کامل از محصول ،محتویات قوطی را  -  

 

 اقدامات ایمنی :  

www.Akemi.de سایت وب به مراجعه  

 

 مشخصات فنی: 

متر مربع/لیتر 30-15پوشش:        حدود   

 رنگ:          زرد کمرنگ

گرم/سانتی متر مکعب 0.75چگالی:           حدود   

 

 طول عمر:

و در صورتی که در ظروف آک درب بسته نگهداری شود. یخ زدگی دور از  ،داری در مکان خنکهسال در صورت نگ 3حدود  

 

 

 

 

 

 

  


