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 واکس جامد

Solid Wax 

 

 مشخصات:

 این محصول کرم مانند است و سریع خشک می شود و از واکسها و حاللها ساخته شده است.

 

 موارد مصرف:

 باشدمناسب می ساخته شده اند،شده ها و لبه ها که از سنگهای طبیعی و مصنوعی پولیش کناره ،آستانه پنجره ها فرآوریاین محصول برای 

ماده رنگ و این  گیرد. تواند در فضای بسته و باز مورد استفاده قراراین محصول می و غیره آجر تراورتن، اسلیت، گرانیت، .مانند: مرمریت،

درخشنده میفرآوری شده شوند و سطح با این محصول بسته می  ی موجودو خراشیدگی ها رجخلل و ف بخشد.ساختار طبیعی سطوح را بهبود می

 گردد.

 

نحوه مصرف:   

دمای  سطح باید کامال خشک و تمیز باشد. ،بهتر فرآوریبرای  تمیز نمایید. Akmei Stone Cleanerسطح را به طور کامل با محصول  -1 

 درجه است . 25 الی 15آل برای انجام این کار      ایده 

ک الیه نازک از محصول را با یک پارچه پشمی یا پنبه ای به طور  یکنواخت روی سطح بمالید.ی -2  

ملیات را روی سطوح جاذب و پولیش نشده چندین بار تکرار کنید.ع -3  

با  سیم )سیم ظرفشویی(مازاد مواد را باید توسط یک  .ز دست داده باشدرنگ خود را ااست که سطح  زمانیبهترین شرایط برای پولیش  -4

 و یا پارچه تمیز پاک نمایید و سپس با یک پارچه پشمی یا پنبه ای پولیش را انجام دهید. 000یا   00قدرت

 .استفاده نماییدAkemi Mild Stone Soap ز اای نظافت دورهبرای  -5
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های ویژه: رهنمود   

استفاده نمایید. از دستکش محافظ دست آکمی -1  

باید  الستیکها و مواد الکی، ،سنتتیک مختلفاشیائی که در محیط کار با محصوالت قرار دارند و در مقابل حاللها مقاوم نیستند مانند مواد  -2

و با محصول تماس پیدا نکنند. محافظت شوند  

درجه سانتی گراد قرار داد. 15گر محصول در شرایط خنک نگهداری می شود قبل از مصرف باید آن را در دمای باالی ا -3  

در غیر این صورت سطح به خوبی پولیش نمی شود. حصول را به کار برید.فقط یک الیه نازک از م -4  

.رار دهیدخلیه نمایید و ظرف خالی را در محل بازیافت  قپس از استفاده کامل از محصول ،محتویات قوطی را به طور کامل ت -5  

 

 اقدامات ایمنی:

www.Akemi.de سایت وب به مراجعه  

 

 مشخصات فنی:

متر مربع/لیتر60-30پوشش:      حدود   

مشکی سفید شفاف،      رنگ:     

گرم/سانتی متر مکعب .41حدود     چگالی:     

 

 طول عمر:

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

 


