
 

  

 
Lord Green 

 تاال ٍ هخسض هٌاطمی اسر کِ سخسی کلسین ٍهٌیضین دس آب صیاد هی تاشذ. یک سخسی گیش تالذسذ فَق العادُ 

 

 خظَطیاذ فیضیکی

 اسسشّا ٍ کشتَکسیلیک اسیذ ّا  زشکیة شیویایی: هخلَطی اص

 تا زِ سًگ سثض شکل ظاّشی: هایع 

 ًاًیًَیک ساخساسیًَی: 

PH:  5زمشیثا 

  90.1داًسیسِ: 

 %19دسطذهادُ خشک: 

 حاللیر: دسآب سشدلاتل حل شذى اسر

 

 خظَطیاذ

  ٍ تا زَجِ تِ لذسذ حزف ایي  هٌیضین دس آب صیاد هی تاشذ ایي سخسی گیش هخظَص هٌاطمی اسر کِ سخسی کلسین ٍ

 ًَع خَد سخسی گیش هٌحظشتِ فشدی تشواس هیشٍد.عٌاطش دس آب دس 

  ِتا زَجِ ت PH  ُهاد Lord Greenسًگشصی ٍ  ٍ تا کوسشیي اثش هشکلضا دس فشآیٌذّای سفیذگشی، یک عاهل  تسیاس هؤثش

 ٍشَّا هیثاشذ. شسر

 َگیشی  سخسی دیسدشس کٌٌذگی ٍسفیذگشی ٍسًگشصی تخاطشداشسي خَاص دسّوِ فشآیٌذّای  اًذایي هادُ هی ز

 هظشف شَد. ًشم کشدى آب سخر، دس تطَسکاهل

 سسَب  اص یًَْایی کِ تاعث سخسی آب هیشًَذکودلکس لَی زشکیل دادُ ٍ سفیذگشی ٍسًگشصی تا ایي هادُ دسفشآیٌذ

 سًگ هیشَد. ایي حالر تاعث شفافیر تیشسش ٍ هاشیي آالذ جلَگیشی هیکٌذ تشسٍی سطح خاسچِ ٍ ایي هَاد

 اص دٍتاسُ زجوع یافسي سًگ  ص دیسدشس کٌٌذگی تاال اصًشسسي رساذ سًگ فیکس ًشذُ ٍّوچٌیي تخاطشداشسي خَا

 تشسٍی سطح خاسچِ جلَگیشی هیکٌذ.

 افضایش هیذّذ. ًیض حاللیر سًگ سا ٍ ًوی کٌذ تشلشاس سًگ خیًَذ دسساخساس ایي هادُ تایًَْای فلضی هَجَد 

 Lord Green  ُاص ٍ هخلَط سًگْا هیثاشذ تا ساکسیَ دیسدشس ٍیک شسسشَدٌّذُ خَب تشای خاسچِ ّای چاج شذ 

 ًشسسي سًگ تشسٍی سطَح سفیذچاج جلَگیشی هیکٌذ.

 9 -99دس.=PH،  هیلی گشم یَى  .3-.4 ٍ هیلی گشم یَى کلسین 323 -213 ایي هادُ هی زَاًذ %.0یک گشم اصهخلَط

 جزب کٌذ.   آّي سا

 

 

 

 

 

            



 

  

 ًحَُ هظشف ٍکاستشد

 سیسسن هوسذ: 

     PAD- BATCH   3-2 g/l 

        PAD-ROLL   1-1.1 g/l 

     PAD-STEAM   2-2.2 g/l 

 

 سیسسن سهك کشی:

 لیسش خیشٌْاد هیشَد. تشگشم  5..- 9همذاس  Over flow  ٍدس هاشیي جر 

 

 سًگشصی ساکسیَ:

 لیسش اص ایي هادُ جْر شفافیر سًگ اسسفادُ شَد.تش گشم 5.. –9خیشٌْاد هیشَد کِ  

 

 ششایط ًگْذاسی

 کیلَیی خالسسیکی هیثاشذ. .99تسسِ تٌذی دس تشکِ ّای  ٍ هاُ لاتل ًگْذاسی اسر 4 دهای ازاق توذذ دس دسظشٍف خلوح ٍ

 


