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يوم مينوآل –برنج  –يک فرآورده منحصر به فرد جهت رسوب زدائی از کليه فلزات علی الخصوص مس 

می باشد  ين  رآووره  بونه  يی رآمنه  رآهن   يتدک    بآروی چ ف ری ی رنره ری ه يش   و   و روی   

قاهريتک ب  ريح ی  ی   رتنبات حاصل يز عمی ات وب رآهشی رنک  نن   چا و بننیآچا ري يزب   م بآه 

 . 

رآووره  چای بکار رر   هرين  رآووره  بونه  يی يتک    ضم  حفاظک يز ری يت هحن  عمی ات رتنب  

 بآی ري ه   با تغ  آ رهگ محینل بآيح ی مشخص می  ن  .  

 

 ميزان ونحوه استفاده : 

به آن  حاهک بآيی يتد فاه  يز رتدنب بآدنهری حاهک خآرشدی ي تد آ ننتد نح و محینل وح می باش       

  ب  صنرت غنط  وری    قطع  هر هيرل محینل قآير ر آه ه   قابل يت فاه  يتک خناهچ  وتائل و چمچن 

قطع  تم   رآهه بس وی ب  م  يح  715قطعات وهنه  ب  رآنس و روغ  باشد  به آيتدک قبب بنتد ی   ی نآ    

 01 – 01 مایرتنب بآقابل يت فاه  رنيچ  بنه به آن  يت فاه  هره    هرصد   11 -7/2وهنهری محینل 

 هرج  تاه  وآيه ب تک می ون  . 

چا سنره ن ي –تد سد ه چای رنک  نن   هن ل     –رتدنب بآدنهری ري جهک زهوهح رتدنبات هربننیآچا   

 وهنوآ منيرهی    رتنب حاصل يز جآناح وب بنجنه می ون  می تنيح يت فاه   آه . 

 

 مشخصات ظاهری : 

 شکل ظاچآی            : دنهر قآم  رهگ 

 2/1هيهس                        : تاه ی م آ مکعب / رآم 

PH  1/1و    :  %11محینل  

 نت  ک                   : ب وح يثآ 

 ری يت                      : ب وح يثآ 
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 تخی    امل وب هر رآهش  .1

 17يهی  7هرصددد  وزماح رآهشدددی  7/1-1خآب و آ ب  م  يح رنخ   وب معمنهی و يضدددار   آهح  .2

 هق ق  .

 تخی   وب چمآي  با خآب و آ  .3

هرصد  رتنب بآ دنهری ب  ت س ه وب رآهشی وهوه يری وب حاوی   7-9يضدار   آهح محینل   .4

هق ق  خناهچ  هرح   رتنب بآی رهگ محینل يز صنرتی  47يهی  17محینل     رتنب بآب  م ت 

  ینرآم رتدددنب بآ ما هي يضدددار   آه تادس يز   1يهی  7/1ن  بان  ب  م  يح بد  زره تبد ندل رآه   

هق ق  رهگ محینل               رتددنب بآدنهری صددنرتی نا قآم  باقی بماه  ين  رهگ    17رذشددک 

 هشاه  داناح عمی ات رتنب بآی و وجنه مق يری يت   هر محینل يتک . 

 تخی   رتنب بآدنهری  .7

يهی  3هرص  وخآرش وح ب  م ت  2يهی  7/1آي  با رنثی  نن   ب  م  يح يضار   آهح وب تاز  چم .0

 هق ق  7

 تخی   وب شس شنی چمآي  با رنثی  نن    .5

 و يت فاه  يز ت س ه . 121يهی  51رنخ   وب تاز  با تخ ی  ه ح وه  .0

 

 تذکر : 

راه  نک شآينط  امل وين   ول جهک شس شن و رتنب بآی نک ت س ه رنک  نن    0مآيتب 

بنه  وبسد وی ب  شآينط و يمکاهات حذ  بعیی يز رهن  چا يمکاح دذنآيتک يما رهن  تخی   رتنب بآ  

 وشس شنی ت س ه بع يز تخی   با وب معمنهی ونا چمآي  با رنثی  نن   ضآوری می باش  . 

 

 . ساير فرآورده های شيميائی براساس درخواست  توليد می گردد
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