
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

یک عامل تمیزکننده استت کته بتا ا تر  AKEMIاسپری کاکپیت 

های دوستدار طبیعت، آلتددگی استاتیک و جالبخشی و محرکآنتی

 برد. را از بین می

 بدون سیلیکدن  -

 کند. پرداخت ماتی برای همه سطدح پالستیکی ایجاد می -

 آنتی استاتیک، ا ر دافعه گرد و غبار و آب  -

 بدی خدب  -

  

 مدرد استفاده:

های درون اتدمبیتل ماننتد ، تمامی قسمتAKEMIاسپری کاکپیت 

کابین، سقف وینیلی داخل و حصیرهای الستیکی را تمیز، حفت  

کند. این محصدل پرداختی مات به مداد و از آنها محافظت می

حصدل ا ری آنتی استاتیک، ضد داده و بدی خدبی دارد. این م

هتتایی ماننتتد نیکتتدتین و آب و گتترد و غبتتار دارد. آلددگی

برد. در صتدرتی کته بته طتدر ها را از بین میساییدگی کفش

رنگ شتدن و خشتک شتدن منظم اعمال شدد از سطح در مقابل کم

 کند. محافظت می

 دستدرالعمل استفاده: 

گردوغبتار  سطحی که باید اصالح شدد باید تمیتز، بتدون .1

 بدده و به صدرت شیمیایی پیش اصالح نشده باشد. 

 خدبی تکان دهید.  مدت چند دقیقه به قدطی را به .2

اسپری کابین را به صدرت یکنداخت بر روی ستطح اعمتال  .3

 کنید. 

سپس الیه خیس را با یک پارچه تمیز، نرم و بتدون کترک  .4

هتا بمالید تا زمانی که جالی یکنتداختی در تمتامی بخش

 اد شدد. ایج

 نکات ویژه 

 ابتدا سازگاری را در یک ناحیه نامشخص بررسی کنید.  -



ها و ها، صتندلیآن را بر روی فرمتان اتدمبیتل، پتدال -

 ها اعمال نکنید. پشتی صندلی

برای دفع مناسب ضایعات ظرف بایتد کتامالت تخلیته شتده  -

 باشد. 

 : اقدامات ایمنی

 به برگه اطالعات ایمنی مراجعه کنید. 

 نکته مهم: 

اطالعات باال بر اساس آخرین سطح تدسعه و تکندلدژی کتابردی 

ما است. با تدجه به تعدد عدامل تأ یرگتاار مختلتف، ایتن 

 -های فنی مکتدب یا غیرمکتدبو همچنین دیگر تدصیه -اطالعات

کننده باید به عندان تاکرات غیراجباری تلقی شتدند. مصترف

ردی، که شتامل های عملکدر هر مدرد خاص مدظف است که آزمدن

شتتدد، را در اهتتداف محصتتدل بتتدده امتتا بتته آن محتتدود نمی

 ای غیرمشخص از نمدنه اجرا کند. ناحیه

 

 

 

 

 


