
 

 

   ستالی پاک کننده روزانه کر
Crystal Clean 

 برگه اطالعات فنی 

 

 

و بودار   یالکل مواد ،یمواد کمک ،یاست و از مواد فعال سطح یدیمحصول اس  نیا

 از فسفات است. یمحصول عار نیا نیهمچن شده است. لیتشک
 

 ها:ویژگی

 خوش  حهیرا -

 گذاردینم یسطح باق یبر رو یاثر و لک چگونهیه -

 رساندینم بیآس  یکیو پالست یآهک به سطوح یخنث PH لیبه دل -

 منیدر ارتباط هستند ا ییکه با موادغذا ییهااستفاده از محصول در مکان -

 است ضرریو ب

 اسکرابر ندهیشو یهاقابل استفاده در دستگاه -

 ک،یمانند سنگ، سرام اءیسطوح و اش  یجهت تمام وزانهر زکنندهیتم -

 کیو پالست شهیآجر، ش 

 

 مشخصات فنی: 
  پوشش: -

 متر مربع /لیتر   20-10حدود    

 :رنگ -

 رنگ یب   

 : (DIN EN ISO 2811-1) دانسیته -

 متر مکعب  یگرم/سانت 0.98حدود     

 (: PHمقدار ) -

بکار   خالص )اگر به صورت  7حدود   

 گرفته شود( 

 موارد استفاده:

مثل  یسوطح یهاپاک کردن  لکه یشوود و برایمحصوول به سورعت خشوک م نیا

 شیپول یاختهیو ر یعیطب یهاسونگ یهاو لکه سیروغن و گر یسوطح یهاجرم

 یلیخ نهایو مانند ا یکیسرام ،یلعاب یآجرها ،یلعاب ریغ ای یلعاب یسونگ اءیشوده، اشو 

 .گذاردینم یبه جا یاثر چیشده و ه زیتم کامالً سطح؛ مناسب است

 

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: 

 

 .دیینما قیرق زیبا آب تم 1:100 یال 1:50محصول را به نسبت   -1

 :مختلف یغلظتها یمخلوط کردن برا جدول

1:100 1:75 1:50  

 محصول پاک کننده کریستال  میلی لیتر 100 میلی لیتر  70حدود  میلی لیتر  50

 آب لیتر  5 لیتر  5 لیتر  5

 .دیی،جاذب و مرطوب پاک نما زیپارچه تم کیسطح را با   -2

 .تا سطح خشک شود دیو صبر کن دیرا جمع کن یکار زیمانده آب حاصل از تم یباق  -3

 

  نکات ویژه:

  یمطلب کار را رو نیاز صوحت ا نانیاطم یمحصوول را به کار برد.برا نیا دیکه نسوبت به حاللها حسواه هسوتند نبا یسوطوح یبرا  - 

 .دیکن شیسطح نمونه آزما کی

را بکار   ریبسوته به نو  لکه  محصوو ت ز ایو   دینشوده)خالص( اسوتفاده کن قیمحصوول به صوورت رق نیاز ا یعمق یهایآلودگ یبرا  -

 :دیبر

 , AKEMI Concrete Film Removerنپاک کننده جرم بت

 , AKEMI Ceramics Intensive Cleanerکیسرام یپاک کننده قو

 , AKEMI Algae and Mildew Removerپاک کننده خزه و جلبک

 , AKEMI Disinfectant Cleanerکننده یضد عفون

 AKEMI Stone Cleaner ,پاک کننده سنگ


