
 صابون روبیو مونوکوت
 توضیحات: 

 رود.بکار می  چربی سطوح این محصول مونوکوت برای نظافت دائم 

روغن و چربی را بکلی از سطوح پاک کرده، بدون اینکه  بدون ایجاد الیه، ، این صابون 
 ای به مواد یا ظاهر طبیعی چوب بزند. کوچکترین لطمه 

 این محصول بصورت کنسانتره بوده و به همین دلیل بسیار اقتصادی است. 

 

 دستورالعمل: 

 سطح را با جاروبرقی پاک کنید.  -1

 لیتر آب داخل سطل بریزید.   10را با  RMCمیل صابون  100تا  50 -2

 ِتی سطح را تمیز کنید. با  -3

 دقیقه صبر کنید تا خشک شود.  15تقریبا  -4

مهم: هیچ آبی نباید روی سطح زمین باقی بماند. تا وقتیکه کامل خشک نشده،  
 روی سطح راه نروید. 

 توصیه:  

حاوی مخلوط صابون و دیگری آب  بهترین روش، کار کردن با دو سطل است: یکی 
 تمیز برای شستن ِتی. 



 

 های فنی ویژگی 

 حالت فیزیکی: مایع  •

 بو: مرکبات  •

 رنگ: زرد  •

 کیلو در لیتر 1.01تراکم:  •

• pH :6-8 

 نگهداری در انبار 

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

 

 بندی بسته 

 لیتری  2و  1بطری 

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 تغییر نماید و درآنصورت در نسخه اطالعات باال ممکن است 
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
است داده یا  توانید از طریق وبسایت درخوهای فنی را میترین داده روزاست. به 



. پیش از استفاده از محصول نکات ایمنی را  TDS  :04/08/2017دریافت کنید. تاریخ  
 مالحظه نمایید. 
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