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محصول با قدرت این . است ساختمانیسطوح انواع  شوره برای کننده پاکیک ماده  عنوان به  COUPCLEAN® ECS محلول

می  ی نماهای ساختمانی به ویژه سطوح آجری استفادهشوره زدایی باال برای از بین بردن انواع شوره های سولفاتی و کربناتی بر رو

  شود.

برابر آّب رقیق شده و سپس بر روی سطح  7تا  5ودگی سطح با لشوره و آ میزانو باید با توجه به  بسیار قوی بودهمحصول این 

 پاشیده شود.

 

 موارد مصرف : -1

 اع نماها و سطوح آجری  وان زدایی کردنشوره  -

 انواع سطوح سنگی زدایی کردنشوره  -

 ساختمانی کردن انواع سطوحپاک  -

 

 ویژگی ها و مزایا   -2

 

  قوی و دارای عملکرد بسیار خوببسیار 

  بسیار مناسبقیمت 

  آسیب به سطح در صورت استفاده صحیحعدم 
 

 

 مشخصات فنی : -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :و ابزارهای مصرف روش  -4

قبل    سطح اعمال شود. یبرس رو ای( و یکیکامالً پالست یپاش )تلمبه سم نییتلمبه فشار پا لهیوس به تواند یمحصول م نیا

دسلتورالمم  اسلتفاده     یل به فا شتری) جهت کسب اطالعات ب سطح مرطوب شده باشد. بهتر است که شوره زدااز اجرای 

 محصول مراجمه شود( نیا

 

 مقدار ویژگی

 مایع  شک  ظاهری

 ≥ 98 خلوص

pH 2 – 1  

 g/cm3 1.15 دانسیته
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  خطرات و محدودیت ها : -5

سلطح   یو پاشش آن بر رو ی، نگهدار ییجابجا یبرا یکیاز لوازم کامال پالست دیمحصول حتما با نیبودن ا یدیاس  یبه دل

 استفاده شود.
 

  روش نگهداری -6

گلردد. در   ینگهلدار  گراد یدرجه سانت 15-30  ینور و در دما خشک و کم طیده در محو در حالت پلمپ ش یدر ظرف اصل

محلول فاقلد   نیبا آب شسته شود. و در صورت بلع به پزشک مراجمه شود. ا ماًیسر دیمحصول باپوست با نیصورت تماس ا

واکنش با فللزات در  انجام ل و محصو نیبودن ا یدیاشتمال است. به علت اس رقاب یغ نیخطرناک و همچن ریپذ ریمواد تبخ

 نگردد. رهیذخ زهیظروف گالوان ایو  یمس، برنج، رو وم،ینیظروف از جنس آهن، آلوم
 

 

  :اتنک -7
شود که این اطالعات بر اساس دانش امروز ماست و الزاماً بهترین پیشنهادات نیست و لذا مشتری می تأکید  در اینجا -1

 م  مؤثر در محیط کار نسبت به مصرف مواد اقدام کند .  باید پس از انجام تست های الزم و بررسی کلیه عوا

 .   حاص  فرماییدماس ت شرکت کارشناسان بااطالعات بیشتر  دریافتبرای  -2


