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 اسپایدر مشکی و روشن

Spider Clear/Black 

 

 مشخصات:

این محصول  ت می شود و از واکس های بسیار مؤثر و رزینهای ترکیبی غیر قابل حل در هیدروکربن ساخته شده اند.این محصول به سرعت سف

ح را ضد آب می کرده و سط، رنگ سطوح را تشدید ای به سطح می دهدویژه، درخشندگی مویی و شکافهای کوچک را تیره میکنده های چرگ

 کند.

.مشکی برای سنگهای تیره و مشکی  اسپایدر -  

.روشن برای تمامی سنگهای روشناسپایدر  -  

 

 موارد مصرف:

آجر و  اسلیت، گرانیت، ،مرمریت مانند: و هموار و سنگهای طبیعی و مصنوعی به کار رود.یش شده این محصول می تواند روی سطوح پول

نتیجه بسیار عالی روی سطح سنگهای تیره دارد. ،اسپایدر مشکی به دلیل رنگ سیاه محصول در فضای بسته. استفادهتراورتن برای   

 

 دستورالعمل استفاده:

الی  15دمای ایده آل برای انجام کار  میز و خشک باشد.تتمیز شود و قبل از مصرف کامال  Akemi Stone Cleanerسطح باید با محصول  -1

 درجه سانتی گراد است. 25

.یه نازکی از محصول را توسط یک برس و یا پارچه روی سطح بمالیدال -2  

و پولیش نشده تکرار کنید.اذب عملیات را روی سطوح ج -3  

سطح را با  یک پارچه نرم یا یک پد نایلونی و  می شود.و تار ه از محصول زمانی است که سطح مات برای استفاد بهترین حالت -4

پولیش دوباره پولیش نمایید.یک ماشین   
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 استفاده نمایید.Akemi Mild Stone Soap از ای نظافت دوره برای -5

 

 رهنمودهای ویژه:

از دستکش محافظ دست آکمی استفاده نمایید.. -  

ا محصول قرار گیرند.اید در محیط کار بو قطعات الکی نب کائوچو که نسبت به حاللها حساس هستند مانند مواد ترکیبی مختلف، اشیائی -  

صول چسبناک می شود و در دمای زیر صفر درجه کامال جامد می شود.درجه مح 9در دمای زیر  -  

ای استفاده آماده شود.صول دوباره بردرجه باعث میشود مح 15نگهداری  محصول در دمای  -  

شود.در غیر اینصورت سطح به خوبی پولیش نمیتنها یک الیه نازک از محصول را روی سنگ بمالید  -  

 استفاده کرد.  Akemi Wax Stripper برای پاک کردن این محصول باید از محصول -

.هیدپس از استفاده کامل از محصول ،محتویات قوطی را به طور کامل تخلیه نمایید و ظرف خالی را در محل بازیافت  قرار د -  

 

 اقدامات ایمنی:

www.Akemi.de سایت وب به مراجعه  

 

 اطالعات فنی:

متر مربع /لیتر 30الی  15پوشش:           حدود   

مشکی -روشن و شفافرنگ:              

/سانتی متر مکعب گرم 0.78 :         حدود  چگالی  

 

 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  

 


