
 

 

 صابون سنگ 

Stone Soap 

 برگه اطالعات فنی 

 

 

 ،یونی ریغ یهاسورفکتانت ،یعیشده از عوامل طب دیتول ژهیمحصول و کی

ها و از فسفات، باز، واکس  یمواد بدبو ساخته شده است و عار  ،یمواد کمک

 یموجود برا نیموجود بنابر قوان یهااست؛ سورفکتانت مرهایپل

  هستند. ریپذبیتخر ستیها، زسورفکتانت

 ها:ویژگی
 کند.سنگ نفوذپذیری طبیعی خود را حفظ می -

 محافظت از سنگ و حفظ ساختار و رنگ سنگ -

 گذاردمانده بر روی سطح نمیگونه الیه و باقیهیچ -

در صورت استفاده منظم، ساختار و رنگ سنگ در بهترین حالت  -

 دهد.خود را نشان می

 

 مشخصات فنی: 

 :رنگ -

 زرد طالیی

 : (DIN EN ISO 2811-1) دانسیته -

 متر مکعب ی گرم / سانت  1.03

 

 موارد استفاده:

 یو مصانوع یعیطب یهاکردن روزانه سانگ  زیتم  یصاابون سانگ نرم برا

 یبندش  ایاصاال  نشاده، شغشاته شاده  رجاذ ،یصاا  و زبر، جاذ  و غ

و لو  کوتو   نکریشجر، کل ک،ییسنگ لو ، موزا ت،یشده مانند مرمر، گران

 یمحصاول حاو نیکه ا یی. از شنجاشاودیده مااساتف یمانیسا  یهایکاشا   زیو ن

 لمیف  لیمنجر به تشاک باشاد،ینم یعامل درخشاندگ  ای مریواکس، پل چگونهیه

بخار  یعیطب یریسانگ نفوذپذ نی. اشاودیساطح نم یمواد بر رو ماندهیباق ای

 ری که به طور منظم اساتفاده شاود، ت   یخود را حفظ کرده اسات. در صاورت

. در صااورت  ردخواهند ک دایپ شیافزا رهایه ساانگ و درزگدکننشغشااته

حالت خود نشااان داده  نیاسااتفاده منظم، ساااختار و رنگ ساانگ در بهتر

که از  شااودیم شاانهادیپ شااتریب  یزکنندگیاهدا  تم یخواهد شااد. برا

 .دیاستفاده کن AKEMIسنگ  زکنندهیتم

 

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

Instagram: pavirco 

  ییبهاخیش ابان یمالصدرا، خ   ابانیتهران، خ : دفتر مرکزی

 4، واحد 25پالک  ،یشهانق ابانیخ  ،یشمال

021- 8862 9033 ,  8862 9079 

 

 



 

 

 دستورالعمل استفاده: 

 لیتر ش  اضافه کنید.  10( از صابون سنگ نرم را به ml 40-20قاشق )  4-2 . 1

 کف را پاک کنید. به تمیز کردن بیشتر نیاز نیست.   . 2

 

  نکات ویژه:

 برای دفع مناسب ضایعات، ظر  محتوی شن باید کامالً تخلیه شود.   -

 

 


