
 

 

  دهنده سطح شیپول عیما
Polishing Fluid No.10 

 برگه اطالعات فنی 

 

 

کارآمد و   یلیخ یهاو از واکس  شود یمحصول به سرعت سخت م نیا

  ن یشده توسط ا یسطوح فرآور ساخته شده است. کیسنتت یهان یرز

و رنگ آنها   کنندیم  دایو ضد لغزش پ ی درخشندگ ت یمحصول خاص

 .ابدییم شیافزا
 

 ها:ویژگی 

 و ضد لغزش   یدرخشندگ تیخاص -

 هامحافظت کف، راه پله و لبه پنجره  یبرا -

 یداخل یمخصوص فضاها -

   ک یسنتت ی هان یها و رزشده از واکس  ساخته -

 ی و مصنوع ی عیسطوح سنگ طب هیو محافظت از کل  ش یپول یبرا -

 

 مشخصات فنی: 
  پوشش: -

 تریمتر مربع/ل  30-15حدود    

 :رنگ -

 زرد کمرنگ    

 : (DIN EN ISO 2811-1) دانسیته -

 متر مکعب  یگرم/سانت 0.75حدود     

 موارد استفاده:

که از   ییهاه پنجره محافظت کف، راه پله و لب  یمحصول برا  نیا

  ت، ی ت،گرانی مرمرمانند  ه داده شد قلیص  یو مصنوع یعی طب ی هاسنگ

 .است مناسب  تیاسل آجر،

 شود.استفاده می ده یسر پوش ی هادر مکان

 

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: 

آل  دهیا یدما .دیو قبل از مصطر  محصطول آن را کامالخ خشطک کن دیینما  زیتم Akemi Stone Cleaner سطط  را کامال با محصطول  -1

 .گراد استیدرجه سانت 25 یال 15محصول  نیکار با ا یبرا

 .دیبمال موضع یبرس رو ایپارچه  کینازک از محصول را توسط  هیال کی -2

 .دیکن بار تکرار نیاند چندنشده قلیدارند و ص ییکه قدرت جذب باال یسطوح یکار را رو نیا -3

  کیو   دیسطف یلونیپد نا کی ایپارچه نرم   کیرا توسطط سططوح  رسطند،یبه نظر م فیو کث  رهیظاهر سططوح تکه   یدر مواقع   -4

 .دیینما شیکف ساب پول نیماش 

   .دییاستفاده نما  Akemi Mild Stone Soap از محصول ینظافت معمول یبرا -5

 

  نکات ویژه:

 .دییاستفاده نما یاز دستکش محافظ آکم -

مواد  گوناگون، کیمواد سنتت مانند: .دییرا محافظت نما ستندیها مقاوم نکار وجود دارند و نسبت به حالل  ط یکه در مح ییایاش  -

 .یو الک یکیالست

 .گرددیصفر درجه محصول جامد م ریز یشود و در دمایدرجه محصول چسبناک م 9از  ترنییپا یدر دما -

 .شود که بتوان دوباره از آن استفاده کردیگراد باعث میدرجه سانت 15 یمحصول در دما نیا ینگهدار -

 .آورندیمطلوب را به دست نم یصورت سطوح جال نیا ریدر غ دیموضع بمال ینازک از مواد را رو هیال کیتنها  -

 .پاک کردAkemi Wax Stripper   توان با محصولیمحصول را م نیشده توسط ا جادیا یهاهیال -

 .است دهیبه ثبت رس  12570022تحت شماره  ستیز طیمحصول در سازمان حفاظت از مح نیا -

 .دیقرار ده افتیرا در محل باز یو ظر  خال دیینما هیرا به طور کامل تخل یقوط اتیمحتو ،پس از استفاده کامل از محصول -

 


