
 
 

 

 
  

    MCI                      عایق کولر     

جهت   MCI کف کولر یرطوبت قیعااز 

 یآب یکف کولرها یمحافظت از زنگ زدگ

 .استفاده نمود توانیم

و  یجهت آب بند MCI یرطوبت قیعا

و  عیمحافظت از کف کولر شامل دو جزء ما

 . باشدیپودر م

 

 MCI    ر*مزایای استفاده از عایق کول

 از پوسیدگی کف و بدنه کولر  جلوگیری 

 جلوگیری از پیش روی پوسیدگی کف و بدنه کولر 

 ترمیم سوراخها و پوسیدگی های کف و بدنه کولر 

 اجرای آسان و سریع 

 صرفه و اقتصادی  مقرون به 

 

 

 MCI    کف کولر یرطوبت قیاستفاده از عا روش *

 .دییمان زیابتدا کف کولر را شسته و تم .1

کولر، بهتر است با استفاده از  یا بدنه در کف یزدگ در صورت وجود زنگ .2

 .دییکولر اقدام نما ییزدا نسبت به زنگ یمیفرچه س کیسمباده و یا 

محل اجرا  یکف کولر، کم یرطوبت قیعا یبهتر است قبل از اجرا .3

 .مرطوب باشد

 کف کولر یترطوب قیاز جزء پودر عا یمیو ن عیاز جزء ما یمیدر ابتدا ن .4

MCI  یتا مخلوط دییمخلوط نما گریبا همددر یک ظرف تمیز را 

 .دیهمگن به دست آ

رنگی که داخل  یومرا با استفاده از قلم دست آمده بهمخلوط  .5

 .دییکولر اجرا نما یا بدنه کف یرو بندی قرار داده شده است، بسته

روشی  بهرا  B و A جزء یدست اول، باق یساعت پس از اجرا میحدود ن .6

کرده و آن را مجدد روی الیه اول اجرا مخلوط که در باال گفته شد 

 نمایید. 



 
 

 

 
  

 Faraمحصول فاراتیشو توانید از  های کف کولر می برای ترمیم سوراخ .7

Tissue  اساس دستورالعمل زیر  است برموجود که در هر پک

 نمایید:استفاده 

  فاراتیشو ابتدا اندازه مناسبی ازFara Tissue  برای پوشاندن محل را

 .ببرید شده سوراخ

  بعد از اجرای دست اول عایق کولرMCI بالفاصله تیشوی برش داده ،

شده را روی محل سوراخ قرار داده و قلم مو که هنوز به مخلوط عایق 

کولر آغشته است، چند ضربه مالیم روی تیشو بزنید تا روی سطح ثابت 

 شود. 

 بتیرطو سپس هنگام اجرای دست دوم عایق MCI  ، تیشو را روی

 . پوشش دهید MCI رطوبتی کامالً با عایق

 MCI یرطوبت قیدست دوم عا یساعت از اجرا 24 گذشت بعد از نکته مهم:

  .دیینما یاز کولر بهره بردار دیتوانیم

 : MCI بندی عایق کولربسته*

 موارد زیر است:  حاوی MCIهر پک عایق کولر 

  زء مایعء پودری و یک جیک جز*       

جهت سانتی متر ) 11*11به ابعاد  Fara Tissueفاراتیشو قطعه  یک*  

 (ترمیم سوراخهای کف کولر

 

 MCI شرایط نگهداری *

 ماه در بسته بندی اولیه 12 : مدت نگهداری

 زدگی و تابش مستقیم نور خورشیدظرف در بسته، دور از رطوبت و یخ

 +  درجه سانتیگراد31+ تا 11ین دمای نگهداری:بهتر

 

 MCI حفاظت و ایمنی *

مواد گیرد اما هنگام کار با کلیه این ماده در محدوده خطرزا قرار نمی

 و وسایل ایمنی مناسب استفاده گردد. شیمیایی بهتر است از دستکش 

در صورت تماس با پوست، چشم و یا نفوذ به دهان بالفاصله با آب شرب 

 به پزشک مراجعه گردد.  رته شود و در صورت مشاهده عالیم دیگشس

 

 

عایق کولر قدار مواد در نظر گرفته شده در هر پک م

MCI باشد.پوشش کف یک کولر کافی می برای 

  


