
 

 

 کننده اسید پاک 

Acid Cleaner 

 برگه اطالعات فنی 

 

 

عوامل   و  یونی  ریغ  یهابا سورفاکتانت  یآل  یدهایبر اساس اس   ظیکننده غلزیماده تم

 کم ی، بو، بدون حالل، بدون بخار خورندهیکمک

مواد دوغاب  یایمراقبت از سنگ و بقا یهاه یال نیو همچن مانیمالت و س  یایبقا

که  کیو سرام نکری، کلیعی، سنگ طبیظروف سنگ یبر رو مریاصالح شده با پل

 یهاسنگ  ریسنگ آهک و سا  یبرد. برایم  نیها مقاوم هستند را از بدر برابر حالل

 !ستین سبمنا ستندیمقاوم ن دهایکه در برابر اس  یعیطب

 

 ها:ویژگی
-  

 
 

 مشخصات فنی: 
 پوشش: -

 مترمربع بر لیتر 20ی ال  15

 :رنگ -

 کرم روشن

 : (DIN EN ISO 2811-1) دانسیته -

 مکعبنتر گرم بر سانتی  1.12

 

 موارد استفاده:
 ای  هیاول  یکنندگ  زیتم  یو برا  باش  دیم کیر   دیکلر  دیاز اس    یعار   یآکم  یدیکننده اس   پاک

 :باشدیرا دارا م لیکردن موارد ذ زیتم ییمحصول توانا نی. ارودیبکار م یاهیپا

مانده هنگام  یبر جا یعدنمواد م، تو مال یآهک یهاس نگ  یهامانده  یباق  مان،ینازک س   هیال 

 ،ی دیض  د اس    یهاپوش    یس  نگ حت یو نگهدار   ی، محص  والت فرآور تاس  تداده از مال

مص رف داخل و   یبرا نی. همچنیکیس رام  س ووح  و  س نگاز س وختن ذغال  یناش    یهاماندهیباق

 خارج از ساختمان قابل استداده 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: 

 یدیاز محص ول پاک کننده اس   20به   1ه نس بت ب س رد آب در ش ده قیرق ایبه ص ورت خال   ،یدیدرجه کث  زانیبه م (1

 .دییاستداده نما

 .سوح بماند تا اثر کند یبر رو قهیدق 15-5حدود  دیاجازه ده (2

 .دییاستداده نما ندهیسا ایبرس  کیسخت وجود دارد، از  یهااست و جرم ادیز یدیکث زانیکه م یدر موارد (3

. دییخش کتتر اس تداده نما یهایاز جاروبرق ش ودیم هیبردن آب، توص   نیاز ب  ی. برادیینما ش وو ش س ت  زیس س  با آب تم (4

 از سوح زدوده شود. مانینازک س  هیپاک کننده ال یهاماندهیکه تمام باق ییتا جا دیمراحل را تکرار کن نیا

  کات ویژه:ن

 .دیمواد را بسنج ییمصرف و کارا زانیتا م دییبه عنوان نمونه انتخاب نما هیناح کی -

  یآهک یهامثال س ووح نرم، س نگ  یبرا د،یحس اس هس تند اس تداده نکن یدیکه به مواد اس   ییهااس لب یمحص ول را برا نیا -

  ،یش  ده و لعاب. فلزات نرم از جمله: آهن، رو یآند ومینی(، آلوملیشتا یش  ده، مرمر و بتن نرم شاش  الر(، کاش     یلوپ

 شوند. یمحصول دچار خوردگ نیاممکن است توسط  لیقب نیاز ا یو موارد ومینیآلوم

 .دینباشد، امتحان کن دیدر معرض د ادیکه ز یقسمت کیدر  دیاگر شک دار  -

 .دینکن قیبا آب گرم رق محصول را هرگز نیا -

  دی. اجازه ندهدییبا آب فراوان بش  و عاًیاتد ا  افتاد س  ر نیکه ا یدر ص  ورت رد،یقرار بگ اهانی  در تم اس با گ دی  اجازه نده -

  .شود ختهیر زیحاصلخ یهانیمحصول در زم نیشده ا قیرق ای ظیمحصول غل

 شود. یکامالً خال دیمحصول قبل از دفع زباله با یظرف حاو -

 


