
 

 

 کننده زنگار پاک 

Rust Remover 

 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: -

 تریمتر مربع/ل  20 یال  10حدود 
 )اگر به صورت خالص به کار برده شود( 

 :رنگ -

 به زرد  ل یمتما

 : (DIN EN ISO 2811-1) دانسیته -

 متر مکعب یگرم/سانت  1.20حدود 

 

 موارد استفاده:

 یهالکه نیسطوح  و همچن یرو یزدگپاک کردن زنگ یمحصول برا نیا

با استفاده  باشد.یمناسب م یعیو طب یمصنوع یهااز ذات سنگ یناش  یزدگزنگ

را  شود،یم یزدگزنگ لیسنگ که باعث تشک یذات باتیمحصول ترک  نیاز ا

  Akemi Rustاستفاده از  پوشش داد. دیجد زدگیاز زنگ یریجلوگ یبرا توانیم

Remover paste    یظاهر  یمانند نماها  یپوشش سطوح عمود  یمانند  برا  با ظاهر ژل 

 شود.یم شنهادیپ وارهایو د

 

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

Instagram: pavirco 

  ابان یمالصدرا، خ   ابانیتهران، خ : مرکزیدفتر 

 4، واحد 25پالک  ،یشهانق ابانیخ  ،یشمال ییبهاخیش

021- 8862 9033 ,  8862 9079 

 

 

 



 

 

 دستورالعمل استفاده: 

از  یریجلوگ  ی. برادیسوط  کامال خشوک شوده بمال یکاردک رو ایبرس  کینشوده با اسوتفاده از  قیمحصوول را به صوورت رق  -1

 .دیسط  بمال یتمام یدر رنگ سطوح محصول را رو ریینشده و تغ یسطوح فرآور یرو  دیجد های¬یزنگ زدگ

 .بماند یسط  باق یساعت رو 24محصول به مدت  دیاجازه ده -2

 .دیپوشش ده کیسنتت لیفو کیشود سط  را با  یم شنهادیشده خشک شود. پ یسط  فرآور دیاجازه نده  -3

 .سط  پاک شود یاز رو یکه هر گونه محصول اضاف  یتا زمان دیفراوان شستشو دهسپس با آب   -4

 .دیسنگ خشک تکرار کن یرا رو اتیعمل ازیدر صورت ن  -5

به منظور ممانعت  Akemi Stain Repellentو   Akemi Stone Impregnationشوود از محصوول  یم شونهادیکامل سوط ، پ یپس از فرآور -6

 استفاده شود. ،یهرگونه زنگ زدگ جادیاز ا یریاز نفوذ رطوبت به داخل سنگ وجلوگ

 

  نکات ویژه:

 نایسونگ آهک، م ،یمانیسو  کییموزا  ت،یمرمر یرو دیوجه نبا چیبه ه نیو بنابر ا کندیم بیرا تخر یآهک یمحصوول سونگها نیا  -

 و الوکسال به کار رود. یکار

و مقدار مورد   دیینما شیآن آزما یرا رو یتا قدرت پاک کنندگ دینمونه آماده کن هیناح کیشوود  یم شونهادیقبل از شوروع کار پ  -

 .دیرا مشخص کن یمواد مصرف  ینظر برا

 ایشوده و  ظی.محلولها چه غلدیصوورت با آب فراوان شوسوتشوو ده نیا ریو در غ دیینما یخود دار اهانیمحصوول با گ میاز تماس مسوتق  -

 از مزارع خارج شوند   دیشده با قیرق

با  توان¬یمورد را م نی.ادینما جادیا  رهیت یسونگها لکه ها یبرخ یتا محصوول ارر کند ممکن اسوت رو دیطول کشو  یادیاگر مدت ز  -

 مرتبه  با آب فراوان و پر فشار شستشو داد . نیچند Akemi Stone Cleanerمحصول 

 ربت شده است. 12570012تحت شماره  ستیز طیمحصول در سازمان حفاظت از مح نیا -

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


