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  شرح و عملکرد

 که است اسیدي ترکیب یک SOLVIXحالل بتن  یا 
 نتیجه در و سطح به چسبیده بتن کردن حل موجب

 بخارات  ترکیب.   شود می نظر مورد سطح نمودن تمیز
ترکیبات موجود  .دارد اي ساده استعمال و دارد اندکی

موجود با شکستن پیوند در  فرموالسیون این محصول ، 
می شود و در نهایت ،  بتن ، موجب فروپاشی   در بتن

 جدا می کنند .  ، بتن را از سطح مورد نظر

 موارد کاربرد

ها و تجهیزات سطوح تراك میکسر پاك نمودن*
 از بتن بتنی 

اشی، برداشتن بتن وپوشش هاي پایه سیمانی  از ک*
 و سطوح لعاب دار مقاوم در مقابل اسید  سرامیک 

 خواص و مزایا
 استعمال ساده و سریع 

 کارائی باال 

 قدرت تمیز کنندگی باال 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

جه در دردماي1,05 ±0,05 ص : مخصووزن  •
 اد .سانتی گر

 رنگ : مایع زرد رنگ  •

• PH اسیدي : 

 وه ي مصرفحمیزان و ن
خنک وبدون خشک و این محصول باید روي سطح 

همچنین از اعمال محصول روي . شوداعمال  چربی
سطوح داغ اجتناب شود . محصول را با استفاده از 

اسپري مناسب بطور یکنواخت ، بر سطح مورد نظر 
 45تا  30، حدود  پس از پوشش کامل سطح بپاشید .

اجازه دهید تا این محصول به داخل سطح نفوذ  دقیقه
بتن چسبیده به دماي محیط و ضخامت  بسته  .نماید

موقعی که بر دارد.  ممکن است این مدت متغیر باشد  
سفیدرنگ،  یک پوشش، روي سطح پوشش داده شده 

اسپري   ،بر روي سطحترکیب را تشکیل شد، مجدداً 
با چسب سیمان بتن، به با واکنش ترکیب نمائید. 

در  تدریج توده سخت بتن نرم و قابل جدایش می شود.
آب می توان بتنی فشار باال  این زمان، با شستشو

 سایل کوچک، آنها را  .تخریب شده را از سطح جدا نمود
در سطل  30-45به مدت ، يغوطه وررا می توان با

 سپس شستشو با آب تمیز نمود . محصول و حاوي
روي الزم اســت بــا اعمــال ترکیــب بــر قبــل از اســتفاده  

ــمت ــوچکی قسـ ــطح، کـ ــدگی  از سـ ــدرت تمیزکننـ قـ
 محصول را مورد سنجش قرار داد

مقدار و زمان مصرف می تواند ، بسته به سطح مورد اجرا
متفاوت باشد . مقدار بهینه مصرف با آزمودن محصول 
 بر روي قسمتی از سطح مورد نظر تخمین زد می شود . 

استعمال یا اضافه هر گونه تغییر در مقدار یا نحوه 
با   و ...  باید نمودن ترکیب دیگري به محصول

 هماهنگی کارشناسان فنی این شرکت انجام شود . 

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري
 200هاي  کیلوگرمی و بشکه 25 يها در گالن 

 .ستاعرضه  کیلوگرمی قابل
 اصلی و سالم، دور از سرماي و  يبند در بسته

گرماي شدید و تابش مستقیم نور خورشید به 
 سال قابل نگهداري است. یکمدت 
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  محافظت شود. این  زدگی یخمحصول باید از
یخ  گراد یدرجه سانت -2محصول در دماي 

اما بعد از آب شدن و همگن شدن تمام  زند یم
  .شود یمشخصات محصول اولیه کسب م

 در هنگام مصرف یاطیاقدامات احت

، از دستکش ، ماسک ،  حمل یا استعمال  هنگامبه *
 عینک و لباس کار مخصوص استفاده نمائید . 

 با فوراً باید چشم یا پوست با اتفاقی برخورد درصورت*
 .شود شسته فراوان شیرین آب
 .شود مراجعه پزشک به فوراً تصادفی بلع درصورت*

 .شودده ستفادار امحیط تهویه ، در  محصول استعمال
از تنفس بخارات موجود در ظرف محصول جدا *

 خودداري نمائید. 

زیست محیطی قابل مالحظه  آالیندگی این محصول *
 . ندارد

 


