
 برگه اطالعات فنی 

 ها: ویژگی

های با محصول محافظتی است که حاوی واکس یک AKEMIجالی واکس 

کیفیت و عوامل جالدهنده است. این ماده بدون سیلیکون بوده 

و میزان حالل آن بسیار کم است. به وسیله خشک شدن فیزیکی، 

محصول یک فیلم مقاوم، دافعه آب و محافظت طوونیی مودت را 

د توایودهد. به دلیل عوامل جالدهنده ای که دارد، میشکل می

برای از بین بردن خراش های جزئی و آلودگی های شدید سطحی 

کنود  ریو  را روشون میاستفاده شود. این محصول یه تنهوا 

توایند تا میزان درخشوندگی بوان سطوح اصالح شده همچنین می

صیقل داده شده  و تمیز مایدن آن برای مودت زموان بیشوتر 

  شود. راحت تر می

 

 ی استفاده:زمینه

هوا، بورای وسوایل یقلیوه موتووری، کاروان AKEMIی واکس جال

سوطوح ها/دوچرخه ها برای مراقبوت از قایقها و موتورسیکلت

های بوا سوطص صواس اسوتفاده ری  شده و فلزی و ییز پالستیک

 شود.می

 دستورالعمل استفاده: 

 کنید. تمیز و خشکسطص را کامالً  .1

 هید. قبل از استفاده قوطی واکس جال را به خوبی تکان د .2

مقدار کمی از آن را با یک پارچه یرم اعموال کورده و  .3

در جایی که نزم است صیقل دهیود ببوه منظوور از بوین 

 بردن آلودگی های شدید یا خراشهای جرئی(. 

بعد از خشک شدن، مواد باقیمایده را با یک پارچه یرم  .4

صیقل دهیود توا بوه یوک  کرده و آن را  یا پنبه پاک 

 درخشندگی بان برسید. 

 یکات ویژه: 

از واکس جال در یور مستقیم خورشید استفاده یکنید و  -

آن را بر روی شیشه اتومبیل، نستیک یوا سوطوح زبور 

 اعمال یکنید. 



ها، ابتدا آن را در یک جای یامشوص  در مورد پالستیک -

 چک کرده و سازگاری آن را بررسی کنید. 

 1-2اید یباید به مودت یواحی که به تازگی اصالح شده -

 روز تمیز شوید. 

 از واکس جال در مقابل یخ زدگی محافظت کنید.  -

 یکات ایمنی 

 مراجعه کنید.  ECلطفًا به برگه مشصصات ایمنی 

 مشصصات فنی

 سفید شیری ری  

  3g/cm 1تقریبًا     دایسیته 
در صورت یگهداری در جای خنک  عمر یگهداری

بندی بدون یخ زدگوی در بسوته

 2اصلی در جای خنوک تقریبوًا 
 سال. 

 

 یکته مهم: 

اطالعات بان بر اساس آخرین سطص توسعه و تکنولوژی کوابردی 

ما است. با توجه به تعدد عوامل تأثیرگواار مصتلو ، ایون 

 -وبهای فنی مکتوب یا غیرمکتو همچنین دیگر توصیه -اطالعات

کننده باید به عنوان تاکرات غیراجباری تلقی شووید. مصورس

های عملکردی، که شوامل در هر مورد خاص موظ  است که آزمون

شووود، را در اهووداس محصووول بوووده امووا بووه آن محوودود یمی

 ای غیرمشص  از یمویه اجرا کند.یاحیه

 

 

 


