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باقدرتمحصولاین.استساختمانیسطوحانواعبرايشورهکنندهپاكمادهیکعنوانبهCOUPCLEAN®ECSمحلول
میاستفادهآجريسطوحویژهبهساختمانینماهايبررويوکربناتیسولفاتیشورههايانواعبردنازبینباالبرايزداییشوره
.شود
پاشیدهسطحبررويوسپسشدهرقیقبرابرآّب7تا5باسطحوآلودگیشورهمیزانبهوبایدباتوجهبودهبسیارقويمحصولاین

.شود

A. یازموردنتجهیزات:
شوداعمالسطحرويویابرس)کامالًپالستیکیسمپاشیتلمبه(فشارپایین تلمبهوسیلهمیتواندبهمحصولاین.

B.مراحل انجام کار:
بعد از و شودسطح پاشیدهبررويسپسوشدهرقیقبرابراب7تا5بامحلول راسطحوآلودگیشورهمیزانبهباتوجهابتدا 

در صورت نیاز این مرحله دوباره تکرار شود تا سطح به طور کامل . شسته شود آغشته به محلولدقیقه سطح10الی 5گذشت 
.تمیز گردد 

C.نکات مهم در اجراي کار
محلولجهت اسپري کردنCOUPCLEAN® ECSسمپاشیتلمبه(فشارپایینتلمبهوسیلهبهمی توانید

.باشدشدهمرطوبسطحکهزدابهتراستشورهقبل ازاجراي.شوداعمالسطحرويویابرس)کامالًپالستیکی

 محلولاسپري کردن و استفاده ازCOUPCLEAN® ECSبرايکامالپالستیکیحتمابایدازلوازمبودناسیديدلیلبه
.شود سطح استفادهبررويآنوپاششجابجایی،نگهداري

 محلولجهت نگهداريCOUPCLEAN® ECSدر ظروفبافلزاتواکنشوانجاممحصولاینبودناسیديعلتبه
.نگردد ذخیرهگالوانیزهویاظروفآهن،آلومینیوم،مس،برنج،رويازجنس

: نکات-3
نیست و لذا مشـتري  هاشنهادیپکه این اطالعات بر اساس دانش امروز ماست و الزاماً بهترین شودیمتأکید در اینجا- 1

. الزم و بررسی کلیه عوامل مؤثر در محیط کار نسبت به مصرف مواد اقدام کند يهاآزمودنباید پس از انجام 
. فرمایید حاصل زیر با شرکت تماس يهاروشبراي اخذ اطالعات بیشتر با استفاده از -2
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ارتباطی با شرکت کوپل شیمی سپاهانيهاراه

coupleshimi@gmail.com

03132505965

03132505965

09134715667
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