
 

 

 بادوام   جلبک و خزه یپاک کننده 
 Algae and Moss Remover  LONGLIFE 

 برگه اطالعات فنی 

 

 

و محلول در   ظ یپاک کننده  غل ک یکننده خزه و جلبک، محصول پاک 

دهد.  یاز خود بروز م  یسطوح فعل و انفعاالت خوب  یآب است که بر رو

  باشد. یباز و حاللها م د،یاز کلر،اس ی محصول عار نیا

 ها:ویژگی 

 اثر طوالنی  -

 جلوگیری از ایجاد خزه، جلبک و گیاهان چسبنده به سطح  -

 به صورت کنسانتره  -

 های خزه و جلبک تشکیل کننده الیه پاک -

های با رطوبت باال، آبنما، حوض، مناسب جهت مکان  -

 استخرهای روباز و .... 
 

 

 

 مشخصات فنی: 
 پوشش: -

 تریمتر مربع/ل  50حدود 
 شده باشد(  قیرق 1:10)اگر محصول با نسبت 

 :رنگ -

 روشن و بدون رنگ

 : (DIN EN ISO 2811-1) دانسیته -

 متر مکعبی گرم/سانت 1حدود 

 

 موارد استفاده:
 نما، کف ،راه پله، ،لیتا یرا از رو اهانیاز گ یناش  آلوده یهاهیمحصول ال نیا

اند ساخته شده یو مصنوع یعیطب یهاکه از سنگ ییوارهاید سقف و

 .کندی، چوب و...( پاک م کیک،پالستیسرام ،تیت،گرانی)مرمر

جهت   کننده یریشگی پ یسال است و اقدام کیاز  ش یمحصول ب نیا ریتاث

 باشد.جلوگیری از ایجاد خزه و جلبک بر روی سطح می

 

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

Instagram: pavirco 

  ابان یمالصدرا، خ   ابانیتهران، خ : دفتر مرکزی

 4، واحد 25پالک  ،یشهانق ابانیخ  ،یشمال ییبهاخیش

021- 8862 9033 ,  8862 9079 

 

 



 

 

 دستورالعمل استفاده:  

 .دیو سپس محصول مورد نظر را استفاده کن دیینما زیها را تمیقبل از کاربرد آلودگ -1

 . دیینما قیرق 1:50تا   1:10محصول را با آب به نسبت  -2

صتبر  یو کم (یبا  فشتار مخصتوب باغبان یمثال استپر ی)برا را با استیدی کردن انجام دهید بهتراستت اعمال بر روی ستطح -3

 . دیکن

 .درجه است 25-10انجام کار  یآل برا دهیا یدما

 شستشو نشود.ساعت  4حداقل به مدت  آغشته به موادسطوح   -4

 توان پس از چند روز با آب فراوان  شستشو داد و پاک کرد.یمانده را میباق یهاجرم -5

  نکات ویژه:

  یتوان نظر قطع ینم اهانیاز گ یاانواع گستترده یرستاند. اما براینم یبیها( آست ها و بوتهنخلستتان -هاباغ )گل اهانیماده مذکور به گ

را شتستتشتو   اهانیتماس داشتته باشتد ودرصتورت تماس فورا  گ اهانیمحصتول باگ دیکه ممکن استت اجازه نده ییجا تا نیبنابرا داد،

 .دیده


