
 

 

کننده سنگ تمیز  
Stone Cleaner 

 برگه اطالعات فنی 

 

 

این محصول یک تمیزکننده فاقد اسید کلریدریک براساس اسیدهای غیرآلی با 

باشد، این محصول فسفات های غیریونی، اسانس و عوامل کمکی میسوزفاکتانت

و زیست کننده سطح موجود، مطابق با استانداردها بوده و باز ندارد. مواد فعال

 باشد.پذیر میتخریب
 

 ها:ویژگی

 و استاندارد سنگ یعموم ندهیشو -

 گرددیبا آب مخلوط م 1:500تا 1:1نسبت  -

 باشدیم ضرریو ب منیدر ارتباط هستند ا ییکه با مواد غذا ییهادر مکان -

 به صورت عصاره )کنسانتره( -

بتن، روغن،  کناز یهاهیها، الواکس ،یمصالح ساختمان عیسر زکردنیتم -

 یهارنگ ماندهیباق نیسنگ و همچن یهاشوره ر،یق یهادوده، لکه ،یچرب

 ت،یمانند: مرمر یو مصنوع یعیطب یهاسنگ یبر رو یکیپالست یمصنوع

 آجر و ... ت،یاسل ت،یگران تراورتن،

 هااز رسوب در دستگاه یریاسکرابر و جلوگ یهاقابل استفاده در دستگاه -

 

 

 مشخصات فنی:
 پوشش: -

  liter/2m 20- 10تقریباً   

 :رنگ -

 زرد کمرنگ     

 :(DIN EN ISO 2811-1) دانسیته -

 3g/cm  01/1  تقریباً  

 موارد استفاده:

ها، واکس ،یمصالح ساختمان عیکردن سر زیتم یمحصول برا نیا

 یهادوده، لکه ،ینازک بتن، روغن، چرب یهاهیدرخشنده، ال هایهیال

 یتمام یبر رو یکیپالست یمصنوع یهامانده رنگیباق نیو همچن ریق

تراورتن،  ت،یمناسب است. مانند: مرمر یو مصنوع یعیطب یهاسنگ

 .رهیو غ لیتا شت،خ آجر، ت،یاسل ت،یگران

 

Pavirco.com website: 
E-mail: info@pavirco.com 

Instagram: pavirco 

 ابانیمالصدرا، خ ابانیتهران، خ: دفتر مرکزی

 4، واحد 25پالک  ،یشهانق ابانیخ ،یشمال ییبهاخیش

021- 8862 9033 ,  8862 9079 

 

 



 

 

 دستورالعمل استفاده: 

 شود. دهیسطح سنگ مال یو رو قیدر آب رق  1:500تا  1:1با نسبت  -1

 تا محصول اثر کند. دیصبر کن قهیدق 20 یال 10 به مدت -2

 .دیسطح را مالش ده یلونیپد نا ایبرس  کیتوسط  قیعم یهالکه یبرا -3

 .دیسطح با آب فراوان شستشو ده -4

 :ژهیو یهارهنمود

 .دیمحصول را به کار نبر نیا هاکیالست یو بر رو ستندیها مقاوم نکه در برابر حالل یبیمواد ترک یبرا -

 ثبت شده است. 12570010تحت شماره  ستیز طیمحصول در سازمان حفاظت از مح نیا -

 

 


