
 مونوکوت  روبیو تانیناز بین برنده لکه 
 توضیحات: 

های ایجاد شده در  از مونوکوت است که لکه   ده استفادهمحصول آمایک این 
ها در تماس با  این لکه   نماید.واکنش به اسید یا آب روی سطوح را برطرف می

شوند )برای نمونه، رد ایجاد شده با قوطی خیس نوشابه روی  رطوبت یا فلز ظاهر می
 ُاپن آشپزخانه(.

شده استفاده  غن یا واکس زدهنشده، روروی سطوح پرداختتوان این محصول را می
 کرد. همچنین مناسب برای مصارف بیرونی است. 

 

 

 : دستورالعمل

 محصول را روی لکه اسپری نمایید.  -1

 چند دقیقه صبر کنید تا جذب شود.  -2

 خیس لکه را از  بین ببرید. با دستمال  -3

شود تا رسیدن به نتیجه مورد نظر این های عمیق، پیشنهاد میبرای لکه  -4
 رار نمایید. مراحل را تک

 اجازه دهید سطح کامال خشک شود.  -5

 Plus 2Cدر صورت از بین رفتن الیه محافظ، سططح را دوباره با روغن  -6
 کاری نمایید. پرداخت



شود  شود که ابتدا محصول را روی قسمتی از چوب که دیده نمیپیشنهاد اکید می
فاده نادرست از  امتحان کنید تا اثر آن را روی نوع خاص چوب ببینید. مسئولیت است

 محصول بر عهده ما نیست.

 

 : های فنی ویژگی 

 مایع روان،  نیمه درجه:    20حالت فیزیکی تا  

 کدر رنگ:  

 بو: بدون بو 

 کیلو گرم در لیتر   1.01  درجه:   20تراکم در  

   قابل حل در آب 

 

 : نگهداری در انبار 

نبار  بندی اولیه و در جای خشک در اماه در بسته  12توان تا این محصول را می
 نگهداری کرد. از انجماد آن خودداری شود. 

 

 : بندی بسته 

 لیتری   2، بطری  لیتری   0.5اسپری  

 



کننده تشخیص مناسب بودن محصول برای موارد استفاده کامال بر عهده مصرف
پذیرد.  مسئولیت هیچ آسیب احتمالی را نمی  Muylle Facon NVاست. شرکت 

روز شده منتشر  های به رآنصورت در نسخه اطالعات باال ممکن است تغییر نماید و د
خواهد شد. ما مسئول نتایج نامطلوب ناشی از دالیلی غیر از کیفیت محصول  

روز و موجود تهیه شده  های فنی با توجه به اطالعات و دانش به نیستیم. این داده
توانید از طریق وبسایت درخواست داده یا  های فنی را میترین داده روزاست. به 

. پیش از استفاده از محصول نکات ایمنی را  TDS  :07/07/2015افت کنید. تاریخ  دری
 مالحظه نمایید. 

 

 
 

 

 

 


