
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

هدای بده دد ت یک محصول حاولی حالل و آماده برای استفاده تولید  دد ه او وا   AKEMIروغن سنگ 

 های این محصول عبارتن  او: های مصنوعی است. ویژگیمؤثر و روین

  ن رنگ طبیعی سنگ را تش ی  می -

  ن ساختار سنگ را برجسته می -

 توان به یک درخشن گی مات ابریشمی دست پی ا  رد با صیقل دادن آن می -

 بع  او خشک د ن ب ون بو است  -

 ی استفاده:ومینه

های تولی  د ه او سنگ لدو  ها یا قاب پنجرهپلهها، راهبرای مراقبت داخلی او  فپوش AKEMIروغن سنگ 

دود. این محصول برای رنگ یا روغنی استفاده می ، سنگ لو  چن Portoوبر، برس خورده یا دانه ریز مانن  

 باد . تاوه  ردن رنگ و درخشن گی سطو  تاوه یا استفاده د ه مناسب می

 دستورالعمل استفاده: 

-ºC 25آل برای  داربرد سطو  را  امالً پاک  نی ، سطح بای   امالً تمیز و خشک باد . دمای ای ه .1

یدزان آلدودگی مناسدب هسدتن : تمیز نند ه سدنگ، ویر بسدته بده م AKEMIاست. محصوالت  15

، وداین ه وا  ، خمیدر او POWERوداین ه فیلم بتن، اوبین برن ه ونگ، او بین برن ه جلبک و خزه 

 بین برن ه روغن و چربی یا وداین ه گرافیتی. 

 بطری را قبل او استفاده تکان دهی .  .2

برای نواحی بزرگتر به طور یکنواخدت آن را محصول رقیق نش ه را با یک پارچه یا برس اعمال  نی ،  .3

 با ماپ اعمال  نی . اجاوه دهی  سطح خشک دود. 

 در صورت نیاو چن ین بار اعمال  نی .  .4

 توان با صیقل دادن یا یک پارچه نرم و ب ون  رک، درخشن گی را تش ی   رد. می .5

 استفاده  نی .   AKEMIبرای تمیز  ردن منظم او صابون نرم سنگ  .6

 

 ویژه:  نکات



دود  ه به منظور ارویابی ظاهر سطح اصال  د ه )میزان تش ی  رنگ( و تعیدین مقد ار پیشنهاد می -

 دقیق مصرف مواد یک ناحیه نمونه را ایجاد  نی .

 ها مناسب نیست. ها و دوشاین محصول برای استفاده در نواحی مرطوب مانن  حمام -

 AKEMIتوانن  سپ  دوباره با روغن سدنگ ان  میاصال  د ه AKEMIسطوحی  ه با روغن سنگ  -

 اصال  دون . 

 استفاده  نی .  AKEMIاو وداین ه موم  AKEMIبرای او بین بردن روغن سنگ  -

هدا مقداوم نیسدتن  )مانند  مدواد مصدنوعی م تلد ، اجسام موجود در محل  ار  ه نسبت به حالل -

 الستیک، نواحی الک خورده( را بای  محافظت  رد.  

 دود. تقریباً جام  می ºC 9این محصول ویسکوو، و در دمای ویر  ºC 13در دماهای ویر  -

 گرم  نی .  ºC 30-25برای  ار  ردن مج د با آن برای م تی آن را تا دمای  -

 برای دفع مناسب ضایعات ظرف بای   امالً ت لیه دود.  -

 مش صات فنی

  liter/2m 15-30تقریباً  پودش

 ب ون رنگ، دفاف  رنگ 

  g/ml 87/0تقریباً  دانسیته

 

 انبارداری:

 سال 2بن ی اصلی خود، در صورت نگه اری در جای خنک و ب ون یخ ودگی در بسته

 سالمت و ایمنی: 

 ( را مطالعه  نی . MSDSقبل او حمل یا استفاده او محصول برگه مش صات ایمنی مواد )

 

 نکته مهم: 

اطالعات باال بر اساس آخرین سطح توسعه و تکنولوژی  ابردی ما است. با توجه بده تعد د عوامدل ترثیرگد ار 

باید  بده عندوان تد  رات  -های فنی مکتدوب یدا غیرمکتدوبو همچنین دیگر توصیه -م تل ، این اطالعات



ردی،  ده ددامل هدای عملکد نن ه در هر مورد خاص موظ  است  ده آومونغیراجباری تلقی دون . مصرف

 ای غیرمش ص او نمونه اجرا  ن .دود، را در ناحیهاه اف محصول بوده اما به آن مح ود نمی

 


