
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

های مخصوو  و موواس سواینبا بوا یک محصول آبکی حاولی حالل با واکس AKEMIخمیر صیقل و سایش 

 های این محصول عبارتنب از: کیفیت باال است. ویژگی

 قابل اختالط با آب  -

 ببون سیلیکون و آمونیاک -

 ویژگی سایش عابی به سلیل ترکیب با مواس ویژا ساینبا -

 کنب یک الیه روغنی تولیب نمی -

 کنب. سرخشنبگی زیاس ایجاس می -

 بوی کم  -

 ی استفاسا:زمینه

هوای زئیوی  رس بواقی مانوبا از برای از بین برسن غبار رنگ اسورری  خرا  AKEMIخمیر صیقل و سایش 

ه و هوای پالسوتیکی تقویوت  وبا بوا الیوا   یشوها  بخشسایش و اثر پوست پرتقالی بر روی تمامی لعاب

 وس. بنابراین این محصول برای صیقل ساسن ناحیه بوین زالهوای های سیگر استفاسا میبسیاری از پالستیک

هوای تیورا و هووا سیوبا توانب برای رو ن کرسن لعابزبیب و کهنه مناسب است. به عالوا  این محصول می

  وس. استفاسا می

 سستورالعمل استفاسا: 

 س نظر را تمیئ کرس. سر صورت نیاز  بایب نواحی مور .1

 خمیر را با یک پارچه یا پنبه اعمال کنیب.  .2

سطح را با یک پب پالستیکی فومی یا یک پب پشمی با فشار کم و ترزیحاً با یک سستگاا زالسهی با  .3

 سر هر سقیقه صیقل سهیب.  1500-2500سور 

 همیشه خمیر و پب را حین فرآینب صیقل ساسن مرطوب نگه ساریب )با آب(.  .4

 س باقی مانبا را با یک پارچه نمبار برساریب. موا .5

 بعب از خشک  بن  سطح با پشم یا پنبه صیقل ساسا و به زالی باال برسیب.  .6

 

 نکات ویژا: 



 استفاسا کنیب.  AKEMIها از سستگاا مایع هنگام اعمال خمیر  به منظور محافظت از سست -

  وس که اثر محصول را سر یک ناحیه نامشخص بررسی کنیب. پیشنهاس می -

 به منظور اطمینان از سفع مناسب  تیوب بایب کامالً تخلیه  وس.  -

 اقبامات ایمنی: 

 مرازعه کنیب.  ECبه برگه مشخصات ایمنی 

 مشخصات فنی

 طوسی رو ن رنگ 

  g/ml 40/1تقریباً  سانسیته

نگهباری سر زای خنک و ببون یخ زسگی سر صورت  انبارساری 

 سال 1بنبی اصلی خوس  تقریباً سر بسته

 

 نکته مهم: 

اطالعات باال بر اساس آخرین سطح توسعه و تکنولوژی کابرسی ما است. با توزه به تعوبس عوامول تیثیرگو ار 

وان تو کرات بایوب بوه عنو -های فنی مکتووب یوا غیرمکتووبو همچنین سیگر توصیه -مختلف  این اطالعات

هوای عملکورسی  کوه  وامل کننبا سر هر مورس خا  موظف است که آزمونغیرازباری تلقی  ونب. مصر 

 ای غیرمشخص از نمونه ازرا کنب. وس  را سر ناحیهاهبا  محصول بوسا اما به آن محبوس نمی

 

 


