
 

  

 

 +HERO ًفَر دٌّذُ ٍ یىٌَاخت وٌٌذُ

ٍ دس دٍصیٌگ ّای  تیي هیثشد هحیط سا اص آى َّا یا حثاب هَجَد دس ًفَر دٌّذُ سشیع تَدُ وِ عالٍُ تش یه +HEROهادُ 

  ووتش تِ عٌَاى یىٌَاخت وٌٌذُ عالی تىاس تشدُ هی شَد. 

 

 خصَصیات فیضیىی 

  اص الىلْای چشب اتَوسیلِ ٍ سَسفىتاًت ّاتشویة شیویایی: هخلَطی 

 هایع لَُْ ایی سًگظاّشی: شىل 

 ًاًیًَیه -ساختاسیًَی: آًیًَیه

PH :4-5  

 %76دسصذ هادُ جاهذ: 

 ش هیلی لیتشگشم ت 1.8.داًسیتِ : 

 شَدحل هی سشد ٍ تِ ّش ًسثتی حاللیت: تشاحتی دسآب

 

 ْاخَاص ٍٍیژگی

  هَجة سفیذتش ٍ جزب آب تْتش دس پاسچِ ّای پٌثِ ای شذُ  ٍ تعٌَاى یه هادُ چشتی گیش ًیض هصشف هیشَد ، تخصَص

 تشای سًگشصی شیذّای تیشُ دس ّواى حوام لاتل استفادُ هی تاشذ.

  وٌتشل شذُ هی تاشذ.ایي هادُ داسای وف 

  تخاطش داشتي دیسپشسیَى ٍ اهَلسیَى وٌٌذگی تاال لزا اص ًشستي دٍتاسُ ًاخالصیْایی چَى سٍغي، ٍاوس، پىتیي ٍ سایش

 .چشتی ّای هَجَد دس الیاف جلَگیشی وشدُ ٍ اثش پان وٌٌذگی سا تاالتش هیثشد 

 یي هادُ تعلت اص تیي تشدى حثاب ّای َّا ها تیي الیاف، لزا جزب آب سا افضایش دادُ  ٍ تاعث هیشَد وِ دس سیستن ّای ا

 تَتیي سًگ وٌی، سًگ  تِ سطح ٍ داخل ًخ یا دٍن یىساى ًفَر وٌذ ٍ هَجة یىٌَاختی هیگشدد. 

 HERO+ تچ، پذ استین ٍغیشُ هصشف هیشَد-ٍل، پذتا داشتي خَاص ًفَر دٌّذگی تاال دس سیستن ّای فَالسد ٍ تشهَص. 

 .پس اص سفیذگشی تا ایي هادُ هیضاى ّیذسٍفیلی ٍ صعَد تسیاس عالی ٍ داسای تفاٍت چشوگیش تا دیگش هَاد خَاّذ تَد 

 

 ًٍحَُ هصشف واستشد

 سیستن سهك وشی:

 HERO+ 515-510  شَد.دلیمِ عول  45هذت  95   ℃دهای دسوِ لیتشتش گشم 

 

 : COLD BATCHسیستن هوتذ 

HERO+ 5-0 لیتشتش  گشم 

 

 

 

 



 

  

 سیستن سًگشصی تذٍى سفیذگشی تشای شیذ تیشُ:

HERO+ .  دلیمِ عول شَد. 05هذت  65 ℃دسدهای لیتشتش گشم  

 

 سیستن هوتذ تشهَصٍل ، پذ تچ، پذ استین:

HERO+ 0-2 دلیمِ عول شَد. 45هذت 95 ℃دسدهای لیتشتش  گشم 

 

 سًگشصی:تعٌَاى یىٌَاخت وٌٌذُ دس 

HERO+  5.0- 51. گشم تش لیتش 

  65سساًذُ، دس دهای  65تِ حوام سًگ اضافِ وشدُ ٍ سپس دها سا تِ  سا دس دهای هحیط +HEROپس اص اضافِ وشدى سًگ ، 

 هحیط تِ آساهی اضافِ وٌیذ. دس ٍ تعذ اص آى وشتٌات سا افضٍدُچٌذ هشحلِ تِ تذسیج طی  ًوه سا

 

 ششایط ًگْذاسی

 .تستِ تٌذی شذُ است ویلَیی  5..تشىِ ّای پلوپ پالستیىی   دسٍ  هاُ لاتل ًگْذاسی هیثاشذ 6توذت  دسدهای اتاق

 

  


