
 

 

 

  CCaassee  SSoollttiioonnss  IInnkk  &&  AAddhheessiivvee  RReemmoovveerr   ساخت کمپانی ساخت کمپانی   کننده جوهر و چسبکننده جوهر و چسبپاکپاکمحلول محلول یک یکCCaassee  MMeeddiiccaall   استاستامریکا امریکا..    

  نگهداری نماییدنگهداری نمایید  گرادگراددرجه سانتیدرجه سانتی  0101تا تا   0101بین بین   محصول را با درب بسته و در دمایمحصول را با درب بسته و در دمای . .  

  این محصول قابل اشتعال است، آن را از شعله دور نگهداریداین محصول قابل اشتعال است، آن را از شعله دور نگهدارید . .  

    و نیازی به رقیق کردن نیستو نیازی به رقیق کردن نیست  محصول آماده به مصرف استمحصول آماده به مصرف است..    

  تواند باشد و نیازی به گرم و سردکردن ابزار نیستتواند باشد و نیازی به گرم و سردکردن ابزار نیستل همان دمای اتاق میل همان دمای اتاق میدمای استفاده از این محصودمای استفاده از این محصو . .  

   ای، و پالستیکی سازگاری داردای، و پالستیکی سازگاری داردآلومینیوم آنودیزه، شیشهآلومینیوم آنودیزه، شیشه، ، ((فوالدفوالد))با تمام سطوح از جنس استیل ضدزنگ با تمام سطوح از جنس استیل ضدزنگ این محصول این محصول . .  

   مگر این که چسب یا ، مگر این که چسب یا چسب نواری زده نشود و یا با ماژیک نوشته نشودچسب نواری زده نشود و یا با ماژیک نوشته نشود  سطوح وسایل و ابزار،سطوح وسایل و ابزار،توصیه بر این است که هرگز بر روی توصیه بر این است که هرگز بر روی ،

مانده چسب یا جوهر بر روی مانده چسب یا جوهر بر روی ییدر صورت وجود باقدر صورت وجود باقبه هر حال به هر حال ا ا ــامام. . که با تایید سازنده برای منظوری خاص تعریف شده استکه با تایید سازنده برای منظوری خاص تعریف شده استجوهری جوهری 

  . . استفاده کرداستفاده کرد  هاهاآنآنسریع سریع   کردنکردنتوان از این محصول برای پاکتوان از این محصول برای پاکها، میها، میآنآن

   برای جداسازی این برای جداسازی این   ند؛ند؛دیگر سالم و قابل استفاده نیستدیگر سالم و قابل استفاده نیستاند، اند، ها زده شدهها زده شدهابزارابزارکه بر روی که بر روی رنگی مخصوص ردیابی و جداسازی رنگی مخصوص ردیابی و جداسازی   هایهایلیبللیبلگاهی گاهی

  . . از این محلول استفاده کرداز این محلول استفاده کرد  می توانمی توانهای کهنه، های کهنه، لیبللیبل

   مرکبات استمرکبات استطبیعی طبیعی   وو  بوی خوشبوی خوش  حاویحاویباشد و باشد و از روغن طبیعی مرکبات میاز روغن طبیعی مرکبات می  این محصولاین محصولفرموالسیون فرموالسیون . .  

 

 

 

 
    ..در زمان کار با مواد شیمیایی همواره از تجهیزات محافظت فردی با قابلیت الزم استفاده نماییددر زمان کار با مواد شیمیایی همواره از تجهیزات محافظت فردی با قابلیت الزم استفاده نمایید  ((00

  . . در زمان استفاده، تهویه مناسب و گردش هوا در محل وجود داشته باشددر زمان استفاده، تهویه مناسب و گردش هوا در محل وجود داشته باشد

  . . در صورت تماس دست با محلول، دست خود را با آب بشوییددر صورت تماس دست با محلول، دست خود را با آب بشویید

    ((اطالعات دقیق تجهیزات محافظت فردی را ببینیداطالعات دقیق تجهیزات محافظت فردی را ببینید  SSDDSSلطفا در داخل برگه لطفا در داخل برگه   ))

  . . باشندباشند  شدهشده  وسایل کامال شسته و تمیزوسایل کامال شسته و تمیز  بایدبایدپیش از استفاده از این مایع، پیش از استفاده از این مایع،   ((22

و سطح موردنظر را تا و سطح موردنظر را تا   و تمیزی را به محلول آغشته نماییدو تمیزی را به محلول آغشته نماییدپرز پرز محلول را بر روی سطح موردنظر اسپری نمایید یا پارچه بدونمحلول را بر روی سطح موردنظر اسپری نمایید یا پارچه بدون  ((00

  . . جوهر یا چسب، دوباره این مرحله را تکرار نماییدجوهر یا چسب، دوباره این مرحله را تکرار نماییدماندن ماندن در صورت باقیدر صورت باقی. . رسیدن به نتیجه مطلوب با پارچه مالش دهیدرسیدن به نتیجه مطلوب با پارچه مالش دهید

  جویی در زمان خواهد کردجویی در زمان خواهد کردو کمک زیادی به صرفهو کمک زیادی به صرفه  بردبردترین زمان ممکن از بین میترین زمان ممکن از بین میکمکم  و جوهر را درو جوهر را در  این محصول، چسباین محصول، چسب..    

د تا مانعی برای فرآیندهای ضدعفونی و د تا مانعی برای فرآیندهای ضدعفونی و شوشو  آبکشیآبکشیشستشو و شستشو و شدن چسب و یا جوهر، وسیله یا ابزار به طور کامل شدن چسب و یا جوهر، وسیله یا ابزار به طور کامل پس از پاکپس از پاک  ((44

  . . استریلیزاسیون وجود نداشته باشداستریلیزاسیون وجود نداشته باشد
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