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 SP-Oil Form  ريغه قالة امًلسیًوی

 ريغه آزاد کىىذٌ قالة تر پایٍ مًاد شیمیایی ، قاتل رقیق شذن تا آب

 : شرح محصًل
حاٍی رٍغي ٍ هَاد فعال شیویایی  SP-Oil Form رٍغي قالة اهَلسیًَی

تا ایجاد یک فیلن چزب تز  . ایي هحصَلاست کِ قاتلیت اًحالل در آب را دارد 

پیش اس   .، هَجة سَْلت جذا شذى قالة اس تتي هی گزدد  رٍی سطح قالة

رٍی سطح قالة پاشیذُ  SP-Oil Formرٍغي قالة اهَلسیًَی تتي ریشی 

پس اس تاس کزدى قالة ّا ، استفادُ اس ایي هادُ هَجة هی گزدد تا  .هی شَد 

 شَد. تتي دارای سطحی یکٌَاخت ، صاف ، ًزم ٍ تذٍى حثاب ّای سطحی

تا آب رقیق ًوَد ٍ رٍی سطح قالة  1تِ  1هحصَل را تِ ًسثت تَاى ایي  هی

 اجزا کزد.

 خًاص ي اثرات :
 عذم چسثٌذگی تتي ٍ سیواى تِ قالة 

  سَْلت در جذا کزدى قالة ّا 

  کاّش هعایة سطحی تتي 

 کاّش ّشیٌِ ّای تویشکاری ٍ تزهین قالة 

  افشایش کیفیت سطح تتي ٍ تْثَد ًوای آى 

 افشایش دٍام قالة ّا 

 هواًعت اس خَردگی قالة ّای فَالدی 

 حذف حثاب ّای سطحی تیي تتي ٍ قالة 

 

 مًارد کارترد :

 اًَاع قالة ّای فلشی ٍچَتی 

 ُقاتل استفادُ در تتي ریشی ّای قالة لغشًذ 

 ِقطعات پیش ساخت 

 

 مشخصات فیسیکی ي شیمیایی
  هایع حالت فیشیکی

 سفیذ یا شیزی رًگ

gr/cmٍسى هخصَص 
3 05/0 ±  11/0 

PH 1 ±  8 

 

 

 مقذار مصرف :
هیشاى تستِ تِ  SP-Oil Formرٍغي قالة اهَلسیًَی تْیٌِ  هیشاى هصزف

پس اس تزکیة یک  ز است. اها تطَر هعوَلهتغی تخلخل ٍ تافت سطح قالة

هتز  10تا  5تیي  لیتز آب ، هیشاى پَشش دّی آى 1تا  5/0لیتز رٍغي قالة تا 

 هزتع هی گزدد.

 مصرف : ريش
کلیِ قالة ّا اعن اس ًَ ٍ یا دست دٍم ، پیش اس استفادُ تایذ عاری اس ّزگًَِ  

 آلَدگی ، سًگ ، تتي ، رٍغي ٍ ... شًَذ. 

پیش اس هصزف خَب تکاى  را SP-Oil Formسپس رٍغي قالة اهَلسیًَی 

 تَسط قلن هَ ، اسپزی ، تزس ٍ یا اسفٌج رٍی سطح قالة اعوال ًواییذ.  دادُ ٍ

یل تِ اختالط تا آب ، اتتذا هیشاى آب هصزفی را در ظزفی در صَرت توا

جذاگاًِ ریختِ ٍ رٍغي قالة را کن کن تِ آى اضافِ کٌیذ. تزای سطَح فاقذ 

 جذب ، یک الیِ اس ایي هحصَل کافی است. 

ًکتِ : تا تَجِ تِ هکاًیشم کارکزد ایي هحصَل تزهثٌای القای تار هٌفی تِ تذًِ 

 الة تٌذی ٍ تتي ریشی خیلی طَالًی ًثاشذ.قالة ، تْتز است فاصلِ ق

 شرایط وگهذاری:
 درجِ ساًتیگزاد  35تا  5ِ دٍر اس تاتش ًَر خَرشیذ ٍ در دهای ت

 مذت وگهذاری:
 تٌذی اٍلیِ یک سال در تستِ

 وًع تستٍ تىذی:
  لیتزی 200تشکِ   – لیتزی 20 گالي

 وکات ایمىی :

گيزدد.   هاى اجزا تَصیِ هيی استفادُ اس عیٌک، دستکش ٍ لثاس کار در س
شستشيَ  تالفاصلِ تا آب فيزاٍاى  ٍ یا دّاى ،  ، چشن در صَرت تواس تا پَست

 . تِ پششک هزاجعِ شَد در صَرت لشٍم ٍ دادُ

 


