
 

 ( Cement Removerسمنت ریموور)

 سرامیک   و  از بین برنده لکه های سیمانی و آهکی از روی کاشی 

لکه های سیمانی و    پاکمناسب  (  cement remover  (  پاک کننده سیمان سهند شیمی از روی کردن  آهکی 

 ،کاشی های لعاب دار  طرف کردن لکه ها از روی  رکه به اسید حساس نیستند . این محصول جهت ب  ی استسطوح

مرمر، که به اسید حساس هستند    وسطوح آهکی    بر  سمنت ریموورباشد.    سطوح آهنی میو    پرسالنی ، گرانیتی

 نباید استفاده شود.

 مشخصات فنی محصول 

 مایع بی رنگ    ظاهر محصول 

 سی سی   500ظروف      بسته بندی 

 درجه سانتی گراد   40تا +  0بین                  دمای محیط در حین اجرا 

 نیازی به آب ندارد )تک جزئی(    نسبت مخلوط 

 گرم به متر مکعب کیلو  1     چگالی  

  میزان مصرف 

و مدت زمانی که از   سطحمیزان و حجم لکه های سیمانی و آهکی بر روی  میزان مصرف این محصول بستگی به  

یون سیمان گذشته است )زمانی که از سفت شدن سیمان گذشته است( و مساحت کار بستگی گیرش و هیدراس

که  سی سی محلول پاک کننده سیمان سهند شیمی ، برای پاک کردن ل  500دارد. به طور کلی و میانگین هر ظرف  

 متر مربع مناسب است .   8تا    6بین    سیمان در  مساحت

 نحوه مصرف

سپس محلول   ، را با استفاده از دستمال پاک کرده تا گرد و غبار از روی سطح پاک شودابتدا روی سطح مورد نظر  

آهکی و ، برروی سطوح اسپری کرده و جهت واکنش محلول با لکه های سیمانی  اک کننده سیمان سهند شیمی را  پ

 . کنیم  دقیقه به آن استراحت می دهیم سپس با استفاده از دستمال روی سطح را پاک می  5، زمان  

 ن استفاده از محلول بر روی سطح باید به اندازه ای باشد که سطح کامال از محلول اشباع شود. انکته: میز

 

 



 

 

 مالحظات:

 شرایط استانداردسال در  2مدت نگهداری=

 درجه سانتی گراد   40+ تا  0دمای نگهداری= 

  20به مدت باشد در صورت برخورد با پوست دست یا صورت و یا چشم  نکته : این محصول اسیدی می

 و صابون شستشو داده شود. فراوان   ا آب  دقیقه ب

 این محصول در صورت امکان از وسایل محافظ نظیر عینک و دستکش استفاده نمائید. زهنگام استفاده ا

 ری شوند بطری های این محصول در شرایط مناسب و ترجیحا در کابینت چوبی نگهدا

 .تجهیزات را بعد از استفاده تمیز نمایید 

 

 


