
 

 

 واکس جامد
Solid Wax 

 برگه اطالعات فنی 

 

 

ها و شود و از واکس یخشک م عیمحصول کرم مانند است و سر نیا

 ها ساخته شده است.حالل

 

 ها:ویژگی 

 مورد استفاده در فضاهای بسته و باز -

 بخشدرنگ و ساختار طبیعی سطوح را بهبود می -

 های موجودخراشیدگیج و ین بردن خلل و فراز ب -

 شودکرم مانند و سریع خشک می -

ها که از ها و لبهها، کنارهمناسب برای فرآوری آستانه پنجره -

 سنگهای طبیعی و مصنوعی پولیش شده
 

 

 

 مشخصات فنی:

   پوشش: -

 تر یمتر مربع/ل60-30حدود  

 :رنگ -

 یشفاف، مشک دیسف 

 : (DIN EN ISO 2811-1) دانسیته  -

 متر مکعب یگرم/سانت 1.4حدود  

 موارد استفاده:

 از که هالبه و هاآسووتانه پنجره ها، کناره ی فرآور ی محصووول برا نیا

شوده سواخته شوده اند، مناسوب   شیپول یو مصونوع یعیطب ی هاسونگ

 .باشدیم

محصووول    نی.ارهیتراورتن، آجر و غ  ت،یاسوول ت،ینت،گرایمانند: مرمر

ماده رنگ و  نیا  .ردیبسوته و باز مورد اسوتفاده ارار گ ی در فضوا تواندیم

  یهایدگیخلل و فرج و خراشو  .بخشودیسوطوح را بهبود م یعیسواختار طب

شوده درخشونده  ی و سوط  فرآور شووندیمحصوول بسوته م  نیبا ا موجود

 .گرددیم

 

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

Instagram: pavirco 

 ابانیمالصدرا، خ ابانیتهران، خ: دفتر مرکزی

 4واحد   ،25پالک  ،یشهانق ابانیخ ،یشمال ییبهاخ یش

021- 8862 9033 ,  8862 9079 

 

 



 

 

 دستورالعمل استفاده:  

 زیکامال خشوک و تم دیبهتر، سوط  با یفرآور  ی. برادیینما زیتم Akmei Stone Cleaner سوط  را به طور کامل با محصوول -1

 . درجه است 25 یال 15کار  نیانجام ا یآل برادهیا یدما باشد.

 .دیسط  بمال یرو کنواختیبه طور   ی ای یپارچه پشم کینازک از محصول را با  هیال کی -2

 .دیبار تکرار کن نینشده چند شیسطوح جاذب و پول یرا رو اتیعمل -3

  می)سمیس کیتوسط  دیمازاد مواد را با است که سط  رنگ خود را از دست داده باشد. یزمان  شیپول  یبرا طیشرا  نیبهتر -4

 .دیرا انجام ده  شیپول  یاپنبه ای  یپارچه پشم کیو سپس با   دییپاک نما  زیپارچه تم ایو   000 ای   00( با ادرتییظرفشو

 .دییاستفاده نما Akemi Mild Stone Soapاز   یانظافت دوره یبرا -5

   کات ویژه:ن

 .دییاستفاده نما یاز دستکش محافظ دست آکم  -1

و  هاکیمختلف، السوت  کیمانند مواد سونتت سوتندیها مقاوم نکار با محصووالت ارار دارند و در مقابل حالل  طیکه در مح یائیاشو  -2

 نکنند. دایمحافظت شوند و با محصول تماس پ دیبا ،یمواد الک

 گراد ارار داد.یدرجه سانت 15 یباال یآن را در دما دیشود ابل از مصرف با یم یخنک نگهدار طیاگر محصول در شرا -3

 شود.ینم شیپول یصورت سط  به خوب نیا ریدر غ .دینازک از محصول را به کار بر هیال کیفقط  -4

 .دیدهارار  افتیرا در محل باز یو ظرف خال دیینما هیرا به طور کامل تخل یاوط اتیمحتو ،پس از استفاده کامل از محصول -5


