
 

 

  اطالعات فنی

 هَاد ضیویایی ًساجی

 فیکس کننده

 اتیلي پلی پایِ تش اهَلسیَى هَم یه MUPE-100 ساواٍاوس 
 هی ٍ است حل لاتل داـ آب دس هَم ایي. است ضذُ اوسیذُ

 .تشد واس تِ اهَلسیَى صَست تِ سا آى تَاى

 

 

 : ٍیژگی ّا 

 صسد پشن ضىل غاّشی
 ضذُ اوسیذُ اتیلي پلی هاّیت

 غیشیًَی یًَی خاصیت
PH( 1:10 هحلَل )8.5 الی 8 

 98± 1 جاهذ هادُ دسصذ
 گشاد ساًتی دسجِ 80 الی 75 رٍب دهای
 هاُ 12 ًگْذاسی هذت
 3 صیش اسیذی ؾذد

 تش سَئی اثش هحصَل ایي ها، تجشتیات طثك ایوٌی
. ًذاسد سالهتی

 ویلَگشهی 25 اتیلي پلی ّای ویسِ تستِ تٌذی
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  

 

 

 

 MUPE-100 ساواٍاوس  حل سٍش
: اٍل سٍش
 تا وشدُ تْیِ دسجِ 80 یَى تذٍى آب دسصذ 90 تا 65: 1 هشحلِ

 سختی. تشساًیذ 6 تا 5 تِ سا آى PH استیه اسیذ اص استفادُ
. وٌذ تجاٍص ppm 50 اص ًثایذ آب

 هیىسش دس سا MUPE-100 ساواٍاوس  دسصذ 35 تا 10: 2 هشحلِ
 تِ ٍ وشدُ، تٌػین دلیمِ دس دٍس 65 تا 35 سٍی سا آى سیختِ،

 واهال ّا پشن وِ طَسی تِ وٌیذ، سٍضي دلیمِ 60 الی 30 هذت
 اطویٌاى ٍلتی. ضَد حاصل یىٌَاخت ای هادُ ضذُ حل آب دس

 سا دها تایذ اًذ، ضذُ حل آب دس ّا پشن تواهی وِ وشدیذ حاصل
. وٌیذ خالی سپس آٍسدُ پاییي دسجِ 45 تا

 اص ًثایذ آب دهای وشدى، هخلَط فشایٌذ طَل دس وِ وٌیذ دلت
. تیایذ تش پاییي دسجِ 80 تا 78

: دٍم سٍش
 دس سا یَى تذٍى آب ٍ MUPE-100 ساواٍاوس  ضذُ روش همادیش
 گشاد ساًتی دسجِ 80 الی 75 تِ سا آى دهای سیختِ هیىسش

 تِ ٍ دلیمِ تش دٍس 65 الی 35 سشؾت تا سا هیىسش. تشساًیذ
. وٌیذ سٍضي دلیمِ 60 الی 30 هذت

: ّا تَصیِ
 وِ ّایی اهَلسیَى تشای لَی ًگْذاسًذُ هادُ یه است الصم

 0.2 افضٍدى. ضَد اضافِ ضًَذ، هی ًگْذاسی ّفتِ یه اص تیص
 0.1 ٍ است، ضیوی سان ضشوت تَلیذ وِ سان، وص آفت دسصذ
 ایي ایٌىِ ٍجَد تا. ضَد هی تَصیِ سذین تٌضٍات دسصذ

 پایذاسی هختلف ضشایط دس هحیطی صیست لحاظ اص اهَلسیَى
. تضًیذ ّن سا آى هصشف اص لثل ضَد هی تَصیِ داسد، تاالیی

 

 

 

: تزوش

 دلیك ٍ صحیح فَق اطالؾات ها، فٌی تجشتیات ٍ داًص طثك
 هَسد دس فَق اطالؾات هصشف، اص لثل هیطَد تَصیِ. هیثاضٌذ

. ضَد تشسسی هختلف استفادُ هَاسد

 MUPE-100 راکاواکس 



 

 

: هضایا
 تِ پایذاس ٍ یىٌَاخت اهَلسیًَی تَدُ، آب دس حل لاتل هَم ایي

. دّذ هی دست
 فشم هاًٌذ استاًذاسد غیش ضیویایی هَاد اص ؾاسی هادُ ایي

 هی غیشُ ٍ اتَوسیالت، فٌَل آلىیل ضَیٌذُ هَاسد ّا، آلذّیذ
. تاضذ

 ٍ واتیًَی، آًیًَی، ّای افضٍدًی اص ٍسیؿی طیف تا هادُ ایي
. داسد ساصگاسی آهفَتشی

 ٍ آسٍهاتیه ّای حالل هختلف اًَاؼ تا تَاى هی سا هادُ ایي
. وشد سلیك آلی استشّای

 ٍسیؿی طیف تا سا آى تَاى هی ٍ ًذاسد صًٌذُ ٍ تٌذ تَی هادُ ایي
. وشد استفادُ هؿطش ّای افضٍدًی اص

. است ساحت تسیاس آى جایی جاتِ
 هی هٌاسة آلی ّای سًگ تا هادُ ایي اهَلسیًَی سًگشصی لاتلیت

. تاضذ
. تشد واس تِ هختلف صٌایؽ دس تَاى هی سا هادُ ایي

 
: استفادُ هَاسد

: جالواسی صٌؿت
 دس وِ است خَتی تسیاس جالی هحصَل ایي دسصذ 15 اهَلسیَى

 هاًٌذ اهَلسیًَی-هیىشٍ سیلیىًَی وٌٌذُ ًشم یه تا وِ صَستی
 ٍ فلضی سطَح جالی تَاًذ هی ضَد، استفادُ RID54 ساواسافت 

 پَلیص هثال ؾٌَاى تِ )دّذ افضایص سا ضذُ سًگ چَتی
(.  خَدسٍ

(: هصٌَؾی / طثیؿی )چشم هَم
 ٍ داضتِ وٌٌذگی ًشم ٍ پشوٌٌذگی خَاظ هادُ ایي اهَلسیَى

 تِ تایذ اهَلسیَى ایي. داسد طثیؿی چشم سٍی تش ؾالی تسیاس تاثیش
 هادُ ایي. ضَد اضافِ سًگ سصیي خویش تِ دسصذ 3 تا 2 همذاس

 پشس تجْیضات تِ ضذُ پشداخت چشم چسثیذى اص ّوچٌیي
 اص تَاًیذ هی چشم، ًْایی پشداخت اص تؿذ. وٌذ هی جلَگیشی

 اهَلسیًَی سیلیىَى تا هادُ ایي دسصذ 20 اهَلسیَى هخلَط
 استفادُ چشم ًْایی ٍ آخش الیِ ؾٌَاى تِ( TIMA ساواسافت )

. وٌیذ
: ًساجی صٌؿت

 لاتلیت تَدُ، خَتی وٌٌذُ ًشم هادُ ایي دسصذ 20 اهَلسیَى
 تِ تَاى هی سا هَم ایي. دّذ هی افضایص سا پاسچِ پزیشی دٍخت

 غیش ٍ آًیًَی، واتیًَی، )وٌٌذُ ًشم دیگش اًَاؼ تا ّوضهاى طَس
 فلَسٍ ّای سصیي غیشتافتٌی، ّای سصیي چاج، ّای چسة ،(یًَی

 پاسچِ سٍوص ّای سصیي ٍ ساصی، آب ضذ ّای سصیي وشتي،
. وشد تشویة

: چَب صٌؿت
 اهَلسیَى. است چَب اًَاؼ تشای خَتی تسیاس سٍوص هادُ ایي
 سٍش اص استفادُ تا تَاى هی سا هَم ایي دسصذی 40 تا 35

. وشد اؾوال چَب تِ ٍسساصی، غَطِ ٍ ًماضی، للن اسپشی،
 هماتل دس سا لیوت گشاى ّای چَب تَاى هی هادُ ایي تا ّوچٌیي

. وشد هحافػت جایی جاتِ ٌّگام تِ ساییذگی ٍ افتادگی خص
 ّای سصیي ّوشاُ تِ ّن ٍ تٌْایی تِ ّن هادُ، ایي اهَلسیَى

 لَاصم ٍ تجْیضات تشای هٌاسثی تسیاس سٍوص آوشلیه، اهَلسیًَی
 ،USD ساوافاب  هاًٌذ ساصی آب ضذ ؾَاهل ّواًٌذ. است چَتی

 ٍ سشد َّای تشاتش دس سا چَب هماٍهت ًیض هادُ ایي اهَلسیَى
 هٌضل، چَتی لَاصم ساصی سٍوص دس. دّذ هی افضایص تاساًی

 ایجاد تاؾث ّا افضٍدًی سایض ّوشاُ تِ هادُ ایي اص استفادُ
. ضَد هی استحىام ٍ صیثایی اص ای هؿجضُ
: سصیي صٌایؽ

 هْوی ًمص MUPE-100 ساواٍاوس  افضٍدًی، هادُ یه ؾٌَاى تِ
 هاًٌذ وٌٌذُ ًشم ٍ دّی، ٍصى هماٍهت، افضایص ّای سصیي دس

 / آوشلیه ٍ آوشلیه، وَپلیوش، ٍ َّهَپلیوش ّای اهَلسیَى
 25 اهَلسیَى اص دسصذ 30 تا 10 وشدى اضافِ. داسد استیشیي

 تَجْی لاتل ًتایج سصیي دسصذ 90 تا 65 تِ هادُ ایي دسصذ
. وشد خَاّذ ایجاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: تزوش

 دلیك ٍ صحیح فَق اطالؾات ها، فٌی تجشتیات ٍ داًص طثك
 هَسد دس فَق اطالؾات هصشف، اص لثل هیطَد تَصیِ. هیثاضٌذ

. ضَد تشسسی هختلف استفادُ هَاسد



 

 

 
 

: واغز صٌؿت
 تشای لَی وٌی سٍوص ؾاهل MUPE-100 ساواٍاوس  اهَلسیَى

. تاضذ هی هماٍم واغزّای وشدى تش هحىن ٍ پشوشدى
: وطاٍسصی صٌایؽ

 سالِ دسختاى، اص هحافػت تشای خَتی وٌی سٍوص ؾاهل هادُ ایي
. است َّایی ٍ آب ضشایط تشاتش دس ّا هیَُ اًَاؼ ٍ ّا،

: ضَیٌذگی صٌایؽ
 ضستطَی ّای پَدس تِ هادُ ایي اص دسصذ 10 تا 2 وشدى اضافِ

 هخصَصا )ضَد ضذُ ضستطَ هَاد ًشهی تاؾث تَاًذ هی صٌؿتی
(. دسجِ 80 تاالی دهای دس

: ضذُ سًگ فلضّای
 تِ آى اسپشی ٍ آلی ّای حالل دس MUPE-100 ساواٍاوس  حل تا

 ایي تشدى فشٍ یا ٍ استیل یا تیتاًیَم هاًٌذ لیوت گشاى فلضّای
 صذهات اًَاؼ هماتل دس سا آًْا تَاى هی ّا، حالل ایي دس فلضات
. ًوَد هحافػت جایی جاتِ اص ًاضی
: لیوت گشاى خَدسٍّای جایی جاتِ

 MUPE-100 ساواٍاوس  دسصذ 45 تا 25 اهَلسیَى اص استفادُ
 جاتِ ٌّگام افتادگی خط تشاتش دس سا خَدسٍیی گًَِ ّش تَاًذ هی

 خَدسٍ سًگ سٍی تش هٌفی تاثیش ایٌىِ تذٍى وٌذ، هحافػت جایی
. تاضذ داضتِ
 ٍ ضستِ( دسجِ 60 الی 45 )گشم آب تا هَم ضَد هی تَصیِ
. ضَد صدٍدُ

: هصاسف سایش
. وشد استفادُ ّا افضٍدًی اص ٍسیؿی طیف تا تَاى هی سا هادُ ایي
 چسة، آلی، ّای سصیي: ّستٌذ صیش هَاد ضاهل ّا افضٍدًی ایي

 دیسپشس ؾَاهل هصٌَؾی، ّای وٌٌذُ غلیع صاتَى، ًطاستِ،
 داس، سَلفیت آوشلیه، فٌَلیه، ّای سٍغي ًفتالیي، پایِ تش وٌٌذُ

 ٍ آب، دس هحلَل ّای وٌٌذُ ًشم آلی، استشّای داس، سَلفًَات ٍ
 غیشُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: تزوش

 دلیك ٍ صحیح فَق اطالؾات ها، فٌی تجشتیات ٍ داًص طثك
 هَسد دس فَق اطالؾات هصشف، اص لثل هیطَد تَصیِ. هیثاضٌذ

. ضَد تشسسی هختلف استفادُ هَاسد


