
 

 

 براق کننده سوپر 

Super Gloss 

 برگه اطالعات فنی 

 

 

AKEMI Super Gloss و   هان یشده از رز دی حالل تول ی محصول حاو ک ی

 است.  یعال ی مصنوع یهاواکس 

 

 ها:ویژگی

  عیخشک شدن سر -

 یرنگ قو دیتشد -

  باال یدرخشندگ زانیم -

  در مقابل زرد شدن یداریپا -

 یمقاومت به آب و آلودگ -

 سطح مسدود و مسطح لیمراقبت به دل یراحت -

 

 

 مشخصات فنی: 

 :رنگ -

 شفاف زرد

 : (DIN EN ISO 2811-1) دانسیته -

 g/ml 43/1 باًیتقر

 

 موارد استفاده:

AKEMI Super Gloss متخلخل و جاذب ساخته  ده،ییسطوح زبر، سا یبازنگر یبرا

لوح سنگ، لوح   ت،ی)مانند مرمر، گران یو مصنوع یعیطب یهاشده از سنگ

Solnhodenژهیاست. به وو بتن خوبرو( مناسب    کییموزا  ت،ی، سنگ ماسه، کوارتز 

به صوورت  توانندیمناسب است که نم ییهاچهارچوب ایها ها، لبهگوشه یبرا

 داده شوند. قلیص یکیمکان

 

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: 

از    توانیم ،یباشطد. بسطته به نوس سطنگ و درجه آلودگ هاهیال یکامالً خشطک و بدون تمام  ز،یتم دیکردن: سططح با  زیتم . 1

سنگ،    زکنندهی: تمدیتوجه کن یبرگه مشخصات فن زیما و ن یمراقبت شنهاداتیاستفاده کرد، لطفاً به پ ریز AKEMIمحصطوالت 

از   س،یروغن و گر نطدهیزدا ریموم، خم نطدهی،زدا POWERجلبطک و خزه  نطدهیزدابرنطده زنطگ،  نیبتن، از ب لمیبرنطده ف  نیاز ب

  دیسطنگ، سططح آن با ی. قبل از اصطالح محافتتدیبا آب شطسطتشطو ده یکردن آن را به خوب  زی. بعد از تمتیبرنده گراف  نیب

 کامالً خشک باشد. 

تا   د؛یپارچه بدون کرک اعمال کن اینازل با برس، غلتک رنگ  هیال کیدر  کنواختیو  نشطدهقیرا به صطورت رق محصطول . 2

 . دیو رطوبت اجتناب کن دیخورش  میزمان خشک شدن از تابش مستق

 خشک شود.   قهیدق 60تا  10سطح  دیتوجه به دما، اجازه ده با . 3

 . دیجاذب، دو بار اعمال کن اریسطوح بس  یبرا . 4

 کرد.  زیتم AKEMI تروین کنندهقیبا رق توانیرا م ابزار . 5

 را از خود نشان داده است.  جینتا نیبهتر AKEMIمنتم، صابون سنگ نرم  کردنزیتم یبرا . 6

 

  کات ویژه:ن

 . دیاستفاده کن AKEMI عیها از دستکش مامحافتت از دست یبرا -

- Super Gloss مرطوب استفاده شود.   ای یلعاب ده،ییخورده، سا قلیسطوح ص یبر رو دینبا 

 . دیاستفاده کن AKEMIرنگ  دکنندهیآن از تشد یکه به جا میکنیم شنهادیمحدود است، پ یرونیب یآن در نواح یداریپا -

- AKEMI Super Gloss ستیسفال مناسب ن ای نکریمحصوالت سوخته ماننند کوتو، کل یبرا . 

- Super Gloss ستیدر مقابل خراش مقاوم ن . 

  یدر نواح دیالک خورده (را با یهابخش ک،یمختلف، السطت یها حسطاس هسطتند )مانند مواد مصطنوعکه به حالل یاجسطام -

 محافتت کرد.  یکار

- Super Gloss تروین کنندهقیرقبا  یعال یبه طرز تواندیم AKEMI   .پاک شود 

 یشود. مشخصات فن هیکامالً تخل دیآن با یظرف محتو عات،یدفع مناسب ضا یبرا -

 


