
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

Triple effect AKEMI  یک محصول آبکی است که شامل ترکیبات آلیی االیالش شیو  و بیه شیوت می  ر

هیای دهو. ایی  محصیول در طوطیهایی را شکل نمیای مخلوط شو  که الیهاست، که با ترکیبات تمیزکننو 

 عبارت است از:  آنهای ویژگیاسپری ارائه شو  و 

 دهی جذب آب کاهش یافته در موت زمان رطوبت -

 ا ر دافعه روغ  و آب  -

 ها بر روی سطوش سنگ االالش شو  )ا ر ضو گرافیتی( چسبنوگی کم رنگ -

 های تنفسیحفظ ویژگی -

  UVمقاومت به تابش  -

 سخت شون بوون چسبنوگی  -

 بوون تشویو رنگ یا تشویو رنگ کم  -

 بوون بوی آزاردهنو   -

سیالمتی نیوارد، ایی   ل در تماس با محصوالت غذایی هیچ خطیری بیرایبعو از سخت شون محصو -

 موضوع توسط یک موسسه خارجی آزمون آلمانی تأییو شو  است. 

 ی استفاد :زمینه

Triple Effect AKEMI های طبیعیی و مصینوعی برای تمیز کردن مینمم، مراطبیت و محافمیت از سینگ

، گرانیت و بت  ساختمانی( در ییک عملییات بیر روی طیاب جاذب، ساییو  شو  یا الیقل خورد  )ماننو مرمر

 AKEMI Tripple Effectشیونو. ها ییا دیریر نیواحی کوچیک اسیتفاد  میپنجر ، میزها، طاطی آشیپزخانه

 کنو.  های خفیف را پاک کرد  و به طرزی عالی از بازد  آغشته سازی حمایت کرد  و آن را تکمیل میلکه

 دستورالعمل استفاد : 

 از استفاد  به خوبی تکان دهیو، سپس نازل اسپری را باز کنیو.  طبل .1

  ºC 25-15بهتری  دمای کاربردی:  .2

 به طور یکنواخت آن را اسپری کرد  و با یک پارچه تمیز و خشک پاک کنیو.  .3

 نکات ویژ : 



بعیو از تمیای انو، ممکی  اسیت االالش شیو  AKEMI Triple Effectحتی بر روی سطوحی که با  -

هایی ایجیاد شیود. بیه طوالنی موت با محصول مهاجم ماننو آبمیو ، سرکه، الکل یا مواد آرایشی، لکه

 AKMEI Tripleایی  حیال، گیزارر مربیوط بیه ایی  موضیوع کمتیر از سیطوحی بیود  کیه بیا 

Effect کرد. توان با پاک کردن سریع محصوالت مهاجم از ایجاد لکه جلوگیری انو. میاالالش نشو 

 افزایش کم رنگ امکان پذیر است.  -

 ( AKEMIتر را بایو با تمیزکننو  شویوتر پاک کرد )ماننو تمیزکننو  سنگ های سختلکه -

 Iتوان آن را با تمیزکننیو  مقوار اضافی محصول ممک  است منجر به ایجاد شکوفه یا شیار شود )می -

AKEMI  .)پاک کرد 

 برای سطوش لعابی یا غیرجاذب مناسب نیست.  -

 محصول را در جایی بوون یخ زدگی نرهواری کنیو.  -

 برای دفع مناسب ضایعات بایو ظرف کامالً تخلیه شو  باشو.  -

  

 مشخصات فنی

 بوون رنگ، متمایل به زرد  رنگ

    3g/cm 1تقریباً  دانسیته

 

 انبارداری:

 سال 2بنوی االلی خود، در الورت نرهواری در جای خنک و بوون یخ زدگی در بسته

 سالمت و ایمنی: 

 ( را مطالعه کنیو. MSDSطبل از حمل یا استفاد  از محصول برگه مشخصات ایمنی مواد )

 

 نکته مهم: 

عوامیل تأ یرگیذار اطالعات باال بر اساس آخری  سطح توسعه و تکنولوژی کابردی ما است. با توجه بیه تعیود 

باییو بیه عنیوان تیذکرات  -های فنی مکتیوب ییا غیرمکتیوبو همچنی  دیرر توالیه -مختلف، ای  اطالعات



هیای عملکیردی، کیه شیامل کننو  در هر مورد خاص موظف است کیه آزمونغیراجباری تلقی شونو. مصرف

 ز نمونه اجرا کنو.ای غیرمشخص اشود، را در ناحیهاهواف محصول بود  اما به آن محوود نمی

 

 

 

 

 

 

 

 


