
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

ستکش مایع  ست د شده از   AKEMIپماد د ساخته  یک خمیر مایع 

سیک کلویید،  سیلی سید  سطحی یونی و غیریونی، ا عوامل فعال 

 های فشرده، عوامل معطر و نگهدارنده است. فسفات

 مورد استفاده:

های دستتتتکش مایع یک عامل محافپت پوستتتت در مالابل   ینده

سبندگی و رنگدانه ک شدید مثل ها ها، روغن، گریس، عوامل چ

شگاه صول همچنین در فرو ست. این مح ستفاده ا های بدن قابل ا

 باشد؛ این ماده فاقد سیلیکون است. می

   

 دستورالعمل استفاده: 

های قبل از شتتروک کار دستتتکش مایع را کامال  به دستتت  .1

ها تمیز بمالید  غشتتته کنید. بعد از چند دقیاله دستتت

 شود. خشک شده و از  نها محافپت می

 ها را با  ب بشویید. بعد از اتمام کار دست .2

 نکات ویژه: 

ستفاده از مواد خام طبیعی با  - صول به دلیل ا تپاین مح

پوست سازگار است. حتی بعد از استفاده مداوم روزانه، 

ست شان می ها زخم نمید شوند. تجربه ما تا به امروز ن

صو صورت وجود بریدگیدهد که این مح های کوچک ل حتی در 

 های پوستی نیز سازگاری دارد. یا خراش

های ستتیلیکونی استتت که بنا بر این محصتتول فاقد روغن -

 شوند. زا تلالی میهای علمی سرطان خرین دانش

% زیستتت تیریپ پریر 90عوامل ستتطحی به کار رفته، تا  -

یچ پساب شود، ههستند. در صورتی که دستکش مایع وارد 

ست بدون  شکلی ایجاد نیواهد کرد؛ کامال  برای محیط زی م

 ضرر است. 

 اقدامات ایمنی: 

 مراجعه کنید.  ECبه برگه مشیصات ایمنی 

 مشیصات فنی



 خمیر مانند شکل 

 ( °60 <جریان یافتن ) تغییر در حالت فیزیکی

  pH  8-7مالدار 

 نامحدود  پریری در  ب انحالل

 

 نکته مهم: 

سعه و تکنولوژی کابردی  سطح تو ساس  خرین  اطالعات با  بر ا

ما استتتتت. با توجه به تعدد عوامل تگذیرگرار میتلی، این 

صیه -اطالعات  -های فنی مکتوب یا غیرمکتوبو همچنین دیگر تو

کننده باید به عنوان ترکرات غیراجباری تلالی شتتوند. مصتتر 

ست که  زمون شامل های عملکدر هر مورد خاص موظی ا ردی، که 

ای شود، را در ناحیهاهدا  محصول بوده اما به  ن محدود نمی

 غیرمشیص از نمونه اجرا کند. 

 

 

 

 


