
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

یک اسپری تمیزکننده بددو   AKEMIتمیزکننده شیشه و پالستیک 

اسید و باز و آماده بای استفاده، سداتته شدده از عمامد  

هدا اسد ا اید  فعال سطحی، مماد اضافی، مماد بدبم و الک 

محصمل فاقد فسفات اس ؛ عمامد  فعدال سدطحی مم دمد زیسد  

تخریب پذی بمده و در مطابق  با قمانی  مجداز مربدمب بده 

 باشنداعمام  فعال سطحی می

 

 مرد استفاده:م

یک اسدپری تمیزکنندده بدا  AKEMIتمیزکننده شیشه و پالستیک 

قابلی  تشک شد  سدری  بدرای پدار کدرد  روزانده و سدری  

های سبک روغ  و گدری،، آلدمدگی های سبک مانند فیلمآلمدگی

ای اسد ا اید  سدطمد بددو  بر روی سطمحی پالستیکی و شیشده

 شمنداای تمیز میهیچگمنه رگه

 لعم  استفاده: دستمرا  

قب  از استفاده به تمبی تکا  دهید، سپ، نازل اسدپری  .1

 را باز کنیدا 

آ  را به طمر یکنمات  بر روی سدطحی کده بایدد ا دالد  .2

 شمد، اسپری کنیدا 

 سطمد را با یک پارچه تمیز، مرطمب و  اذب پار کنیدا  .3

 

 نکات ویژه: 

برای دف  مناسب ضایعات ظرف بایدد کدامالت تخلیده شدده  -

 شدا با

های عمیق یدا بسدته بده ندمو آلدمدگی از برای آلمدگی -

 لبدک و  POWER، زداینده AKEMIتمیزکننده قمی سرامیک 

یددا  AKEMI، تمیزکننددده ضدددعفمنی کننددده AKEMIتددزه 

 استفاده کنیدا  AKEMIتمیزکننده سنگ 

 فقط برای مصارف  نعتیا  -

 مشخصات فنی 



 متمای  به سبز رنگ

  3g/cm 00/1تقریبات  دانسیته

  7تقریبات   pHمقدار 

 

 

 انبارداری:

بندی ا دلی تدمد در شرایط تنک و بدو  یخ زدگدی، در بسدته

 سال نگهداری کردا  2تما  آ  را می

 سالم  و ایمنی: 

قب  از حم  یا استفاده از محصمل برگه مشخصات ایمنی مماد 

(MSDS را مطالعه کنیدا ) 

 نکته مهم: 

اطالعات باال بر اساس آتری  سطح تمسعه و تکنملمژی کدابردی 

ما اس ا با تم ه به تعدد عمام  تأثیرگدذار مختلد ، اید  

 -های فنی مکتمب یا غیرمکتمبو همچنی  دیگر تم یه -اطالعات

کننده باید به عنما  تذکرات غیرا باری تلقی شدمندا مصدرف

ردی، که شدام  های عملکدر هر ممرد تاص ممظ  اس  که آزمم 

شددمد، را در اهددداف محصددمل بددمده امددا بدده آ  محدددود نمی

 ای غیرمشخص از نممنه ا را کندا ناحیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


