
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

غ ههاغ باددار هدهیک عامل تمیزکننده بر پایهه ایهیدهاغ ریری هی بها افزود ی AKEMIتمیزکننده رادیاتور 

 خوردگی ایت.

 

 غ ایتفاده:دمینه

هاغ یهن گها وا یزه  ددگی اد تا کهاغ یب یخت و د گما دهددودن باقی براغ AKEMIتمیزکننده رادیاتور 

ههاغ نهنیتی غ ویهییی اد بخشهاغ یهن گها وا یزه در مدهدودهرادیاتورهاغ ماشین   و ه ها و دیگر بخش

 شود. ایتفاده می

 دیتورا یمل ایتفاده: 

 نایب ایت. کننده م یتر یب خنک 3-4تمیزکننده رادیاتور براغ  g 100میزان:  .1

 تمیزکننده رادیاتور را مستقیماً به رادیاتور اضافه کنید.  .2

 دقیقه در دور پایین کار کند و یپس موتور را خاموش کنید.  10اجاده دهید موتور براغ حدود  .3

یاعت اثر کند  یپس موتور را دوباره روشن کهرده و بهاد هه   1-2اجاده دهید تمیزکننده به مدت  .4

 ایین اجرا کند. اجاده دهید در دور پ

کننده را تخلیه کرده و یپس حداقل دو بار ین را با یب تمیز و و رم شستشهو دهیهد. ییست  خنک .5

 کامل باشد. کننده تنها دما ی اجاده دهید موتور کار کند که ییست  خنک

کننده را بها یب گهرم پهر کهرده و در نهورت  یهاد بید اد تمیز کردن براغ یخرین بار  ییست  خنک .6

 خ را اضافه کنید. ضدی

  کات ویژه: 

 هاغ حاوغ یب یشامید ی منایب  یست. تمیزکننده رادیاتور براغ ییست  -

تمیزکننده رادیاتور  باید با موادغ حساس به اییدها )ما ند ینگ یهک یا مرمر نهیقل خهوردهد در  -

 تماس باشد. 

  

  



 مشخصات فنی

 یفید ر گ 

 پایدار ظاهر 

  1-2د pH (g/l 10مقدار 

 

 ا باردارغ: 

 یال.  5در نورت  گهدارغ در جاغ خنک بدون یخ ددگی در بسته بندغ انلی تقریباً 

 یالمت و ایمنی: 

 د را مطا یه کنیدMSDSقبل اد حمل یا ایتفاده اد مدصول برگه مشخصات ایمنی مواد )

  کته مه : 

توجه به تیهدد عوامهل تیثیرگه ار  اطالعات باال بر ایاس یخرین یطح توییه و تکنو وژغ کابردغ ما ایت. با

بایهد بهه عنهوان ته کرات  -هاغ فنی مکتهوب یها ریرمکتهوبو همچنین دیگر تونیه -مختلف  این اطالعات

ههاغ عملکهردغ  کهه شهامل کننده در هر مورد خاص موظف ایت که یدمونریراجبارغ تلقی شو د. مصرف

 اغ ریرمشخص اد  مو ه اجرا کند. هشود  را در  احیاهداف مدصول بوده اما به ین مددود  می

 

 

 

 

 


