
 

 

 مرمریت  کننده زنگارپاک 

Rust Remover Marble 

 برگه اطالعات فنی 

 

 

 یونیریغ یبا مواد فعال سطح یآلریغ یدهایاس  هپای بر العادهقکننده فو زیتم کی

و آماده  ییایقل یق،کمیرق کیدریدروکلریه دیاز اس  یعار .باشدیو ضدزنگ م

 .استفاده است یبرا

 پاک کرد. زیبا آب تم یزنگار را به راحت توانیمحصول م نیاستفاده از ا
 

 ها:ویژگی

 کیدریدروکلریه دیاز اس  یعار -

 یبا مواد فعال سطح یآل ریغ یدهایاس  هیالعاده بر پاکننده فوق زیتم کی -

 زنگو ضد یونی ریغ

 یهالکه نیسطوح  و همچن یرو یپاک کردن زنگ زدگ یمناسب برا -

  یعیو طب یمصنوع یهااز ذات سنگ یناش  یزدگزنگ

  1 -( عیما -یری)خم تیگران یرامدل مناسب ب 2در سه نوع :  دشدهیتول -

 ت یمرمر و مرمر یمدل مناسب برا

 

 

 مشخصات فنی: 
 پوشش: -

  یبه صورت موضع

 :رنگ -

 بنفش کمرنگ، روشن  

 : (DIN EN ISO 2811-1) دانسیته -

 متر مکعب   یگرم/سانت  1.10حدود 

 استفاده:موارد 

)مانند   یو عناصر آهن  اءیکه از اش   یسطح  یکردن زنگارهاپاک  یمحصول برا  نیا

 یو مصنوع یعیطب یهاسنگ ی( رویقطعات آهن ابزارآالت، ،ییایمیش  یکودها

 مناسب است. شوندیم دتولی هستند، حساس هاکه نسبت به حالل

که تازه کار   یآهک هایسنگ ا یو  ت یکردن مرمرشیپول یمحصول برا نیا

 آل است.دهیگذاشته شوند، ا قراراست کار ایاند و گذاشته شده

 

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: 

 گراد است .یدرجه سانت 25 یال 15انجام کار  یآل برا دهیا یدما -1

 .دیگردد بمال یفرآور دیکه با یسطح خشک ینشده به طور کامل رو قیمحصول را به صورت رق -2

 سطح بماند . یرو قهیدق 10 یال 5به مدت  دیبه محصول اجازه ده -3

 .دیینما زیتم میس  ایبرس  کیبا  یرا به صورت دست یکار زیدر صورت لزوم تم -4

 .دیسطح را کامال با آب فراوان شستشو ده -5

 .دیادامه ده یرفتن کامل زنگ زدگ نیرا تا از ب اتیعمل -6

, به منظور ممانعت Akemi Stone Impregnation Akemi Stain Repellentبا محصنوالت  گردد¬یم  هیسننگ، توصن  یپس از فرآور -7

 استفاده شود. ،یهرگونه زنگ زدگ جادیاز ا یرینفوذ رطوبت به داخل سنگ وجلوگاز 

 

  نکات ویژه:

 .دیینما شیآن آزما یرا رو یو قدرت پاک کنندگ دینمونه آماده کن هیناح کیشود  یم شنهادیقبل از شروع کار پ -

 پاک کرد. توانیرا نم قیعم هاییزنگ زدگ  -

 .دییبشوAkemi Stone Cleanerسطح را با آب فراوان و   نصورتیا ریمحصول خشک شود و در غ دیاجازه نده -

 لکه( یریخطر شکل گ لیسطح بماند. )به دل یرو قهیدق 10از  شیمحصول ب دیاجازه نده -

 شوند. یروز برطرف م 2 یال 1پس از  یرسند ولمی نظر به بنفش ها،کار لکه یدر ابتدا -

 .دییمطلوب استفاده نما یهوا هیتهو ستمیاز س  دیبا دکنی¬یبسته از محصول استفاده م یدر فضا یوقت -

 .دیصورت با آب فراوان شستشو ده نیا ریو در غ دیینما یخود دار اهانیمحصول با گ میاز تماس مستق -

 .دیقرار ده  افتیرا در محل باز یو ظرف خال دیینما هیرا به طور کامل تخل یقوط اتیمحتو، پس از استفاده کامل از محصول  -


