 Case Soltions Ink & Adhesive Remover یک محلول پاککننده جوهر و چسب ساخت کمپانی  Case Medicalامریکا است.
 محصول را با درب بسته و در دمای بین  01تا  01درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.
 این محصول قابل اشتعال است ،آن را از شعله دور نگهدارید.
 محصول آماده به مصرف است و نیازی به رقیق کردن نیست.
 دمای استفاده از این محصول همان دمای اتاق میتواند باشد و نیازی به گرم و سردکردن ابزار نیست.
 این محصول با تمام سطوح از جنس استیل ضدزنگ (فوالد) ،آلومینیوم آنودیزه ،شیشهای ،و پالستیکی سازگاری دارد.
 توصیه بر این است که هرگز بر روی سطوح وسایل و ابزار ،چسب نواری زده نشود و یا با ماژیک نوشته نشود ،مگر این که چسب یا
جوهری که با تایید سازنده برای منظوری خاص تعریف شده است .امـا به هر حال در صورت وجود باقیمانده چسب یا جوهر بر روی
آنها ،میتوان از این محصول برای پاککردن سریع آنها استفاده کرد.
 گاهی لیبلهای رنگی مخصوص ردیابی و جداسازی که بر روی ابزارها زده شدهاند ،دیگر سالم و قابل استفاده نیستند؛ برای جداسازی این
لیبلهای کهنه ،می توان از این محلول استفاده کرد.
 فرموالسیون این محصول از روغن طبیعی مرکبات میباشد و حاوی بوی خوش و طبیعی مرکبات است.

 )0در زمان کار با مواد شیمیایی همواره از تجهیزات محافظت فردی با قابلیت الزم استفاده نمایید.
در زمان استفاده ،تهویه مناسب و گردش هوا در محل وجود داشته باشد.
در صورت تماس دست با محلول ،دست خود را با آب بشویید.
( لطفا در داخل برگه  SDSاطالعات دقیق تجهیزات محافظت فردی را ببینید)
 )2پیش از استفاده از این مایع ،باید وسایل کامال شسته و تمیز شده باشند.
 )0محلول را بر روی سطح موردنظر اسپری نمایید یا پارچه بدونپرز و تمیزی را به محلول آغشته نمایید و سطح موردنظر را تا
رسیدن به نتیجه مطلوب با پارچه مالش دهید .در صورت باقیماندن جوهر یا چسب ،دوباره این مرحله را تکرار نمایید.
 این محصول ،چسب و جوهر را در کمترین زمان ممکن از بین میبرد و کمک زیادی به صرفهجویی در زمان خواهد کرد.
 )4پس از پاکشدن چسب و یا جوهر ،وسیله یا ابزار به طور کامل شستشو و آبکشی شود تا مانعی برای فرآیندهای ضدعفونی و
استریلیزاسیون وجود نداشته باشد.
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