
 

 

  CCaasseeSSoollttiioonnss  SScchhmmuuttzzOOffff  DDeessccaalleerr  aanndd  SSttaaiinn  RReemmoovveerr   امریکایی امریکایی ساخت کمپانی ساخت کمپانی   زداییزداییزدایی و لکهزدایی و لکهرسوبرسوبمحلول محلول یک یک

CCaassee  MMeeddiiccaall  استاست..    

  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..    

   رقیق کردرقیق کرد  66به به   00توان تا نسبت توان تا نسبت مورد استفاده را میمورد استفاده را میمحصول آماده به مصرف است، اما غلظت محصول آماده به مصرف است، اما غلظت . .  

  شودشودهای مختلفی تولید و ارائه میهای مختلفی تولید و ارائه میاین محصول در حجماین محصول در حجم . .  

  کاربرد داردکاربرد دارد  ((دستگاه واشینگدستگاه واشینگ))  خودکارخودکار  شستشویشستشویاولتراسونیک، و اولتراسونیک، و دستی و دستی و استفاده استفاده   ،،وریوریاین محصول برای غوطهاین محصول برای غوطه . .  

   تواند باشد و نیازی به گرم یا سردکردن نیستتواند باشد و نیازی به گرم یا سردکردن نیستل همان دمای اتاق میل همان دمای اتاق میاین محصواین محصو  کارگیریکارگیریبهبهدمای دمای . .  

   دارای سطوح با جنس استیل ضدزنگ کارایی دارددارای سطوح با جنس استیل ضدزنگ کارایی دارد  وسایل و ابزاروسایل و ابزاراین محصول فقط برای این محصول فقط برای . .  

  های از جنس استیل های از جنس استیل کاری و ترالیکاری و ترالی  سطوحسطوحاتوکالو بخار و دستگاه شستشوی خودکار، اتوکالو بخار و دستگاه شستشوی خودکار،   چمبرچمبرهای های توان برای دیوارهتوان برای دیوارهاین محصول را میاین محصول را می

  . . ضدزنگ نیز به کار بردضدزنگ نیز به کار برد

  نداردنداردکاربرد کاربرد   باشندباشندشده شده که از جنس آلومینیوم آنودیزهکه از جنس آلومینیوم آنودیزه  کانتینرها و سبدهای استریلیزاسیونکانتینرها و سبدهای استریلیزاسیون  برایبرای  این محصولاین محصول . .  

   بردبردانواع لکه، رسوب، زنگ، آلکاالین، و مواد ارگانیک را از سطوح استیل ضدزنگ از بین میانواع لکه، رسوب، زنگ، آلکاالین، و مواد ارگانیک را از سطوح استیل ضدزنگ از بین میاین محصول این محصول . .  

   های های الزم به ذکر است کیفیت پایین آب یا ترکیب نادرست محلولالزم به ذکر است کیفیت پایین آب یا ترکیب نادرست محلول. . هاهالکهلکهو از بین بردن و از بین بردن   رسوبرسوباز بین بردن از بین بردن : : دارددارد  دو کاربرددو کاربرداین محصول این محصول

برداشتن این برداشتن این . . کندکندنک، ابزار، و وسایل در طول زمان ایجاد مینک، ابزار، و وسایل در طول زمان ایجاد میــگ بر روی سیگ بر روی سیــدرندرنــهایی سفیهایی سفیمورداستفاده، کارکرد ابزار را مختل و لکهمورداستفاده، کارکرد ابزار را مختل و لکه

ها، ها، حذف نکردن این رسوبحذف نکردن این رسوب. . زدا مانند این محصول استفاده شودزدا مانند این محصول استفاده شودیک محلول رسوبیک محلول رسوبو الزم است از و الزم است از های سفیدرنگ بسیار مشکل است های سفیدرنگ بسیار مشکل است لکهلکه

ها در یک فرآیند شستشوی روتین، از ها در یک فرآیند شستشوی روتین، از زدایی هم الزم به ذکر است که برخی لکهزدایی هم الزم به ذکر است که برخی لکهدر مورد لکهدر مورد لکه. . تاثیر منفی بر موفقیت مرحله شستشو داردتاثیر منفی بر موفقیت مرحله شستشو دارد

. . شودشودوری ابزار در محلول نمکی باعث ایجاد لکه میوری ابزار در محلول نمکی باعث ایجاد لکه میشود، مثال غوطهشود، مثال غوطهابزار ایجاد میابزار ایجاد می  ها گاهی به دلیل نبود توجه کافی بهها گاهی به دلیل نبود توجه کافی بهلکهلکه. . روندروندبین نمیبین نمی

  . . شوندشوندمیمیو سطوح و سطوح شدن ابزار شدن ابزار شدن و روانشدن و روانهای مخصوص حذف لکه و زنگ، مانند این محصول، باعث براقهای مخصوص حذف لکه و زنگ، مانند این محصول، باعث براقاستفاده از محلولاستفاده از محلول
 

 

 
 

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

  . . از تماس با پوست خودداری کنیداز تماس با پوست خودداری کنید. . امکان آسیب به پوست و چشم وجود داردامکان آسیب به پوست و چشم وجود دارد

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

  . . باید وسایل کامال شسته و تمیز باشندباید وسایل کامال شسته و تمیز باشندپیش از استفاده از این مایع، پیش از استفاده از این مایع،   ((22

  . . دقیقه باید مایع با سطح در تماس باشددقیقه باید مایع با سطح در تماس باشد  0101کم کم   دستدستموردنظر، موردنظر،   قسمتقسمتپس از تماس محصول با پس از تماس محصول با   ((00

  ..وری قرار داده شوندوری قرار داده شوندظرف غوطهظرف غوطهداخل داخل   وسایل بایدوسایل باید  ،،وریوریروش غوطهروش غوطهاستفاده از استفاده از   در صورتدر صورت

  . . ، حتما توجه کنید که سازنده آن تاییدیه استفاده از چنین محصوالتی را داده باشد، حتما توجه کنید که سازنده آن تاییدیه استفاده از چنین محصوالتی را داده باشدکننده اولتراسونیککننده اولتراسونیکپاکپاکدر صورت استفاده از در صورت استفاده از 

ند و پس از ند و پس از شوشو  به مایع آغشتهبه مایع آغشته( ( یا هر روش مشابهیا هر روش مشابه))  با استفاده از اسپریبا استفاده از اسپری  ، الزم است نقاط الزم، الزم است نقاط الزمروش دستیروش دستیدر صورت استفاده از در صورت استفاده از 

  . . شودشود  پاکپاکدقیقه، سطح موردنظر با استفاده از پارچه نرم یا برس غیرفلزی دقیقه، سطح موردنظر با استفاده از پارچه نرم یا برس غیرفلزی 0101کم کم شدن دستشدن دستطیطی

پیش از چینش ابزار در پیش از چینش ابزار در توان توان میمی  ::به دو شکل عمل کردبه دو شکل عمل کرد  توانتوان، می، مییا شستشوی خودکاریا شستشوی خودکار  ستگاه واشینگستگاه واشینگددبرای برای   در صورت استفادهدر صورت استفاده

و یا و یا ( ( یا به هر روش دیگری، سطوح ابزار را مستقیما آغشته به محلول کردیا به هر روش دیگری، سطوح ابزار را مستقیما آغشته به محلول کرد))سپری کرد سپری کرد ااابزار ابزار به سطوح به سطوح   محلول رامحلول رادستگاه واشینگ، دستگاه واشینگ، 

، یا پس از ، یا پس از مرحله ضدعفونیمرحله ضدعفونی  مثال در مرحله آبکشی پیش ازمثال در مرحله آبکشی پیش از))دیگر دستگاه به کار گرفت دیگر دستگاه به کار گرفت ( ( هایهای))کنار محلول کنار محلول در در محلول را محلول را این که این که 

  . . ((کنندهکنندهخنثی، یا پس از مرحله شستشو با محلول بازی به عنوان مرحله خنثیخنثی، یا پس از مرحله شستشو با محلول بازی به عنوان مرحله خنثی  ppHHمرحله شستشو با محلول مرحله شستشو با محلول 

    ..شوندشوندها، یک بار دیگر مراحل تکرار ها، یک بار دیگر مراحل تکرار و در صورت لزوم و باقی ماندن لکهو در صورت لزوم و باقی ماندن لکه  ددشوشوانجام انجام آبکشی کامل پس از استفاده آبکشی کامل پس از استفاده   ((44
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