
 

  

 

   Monarch   TENهادُ 

هصشف  تِ عٌَاى  له تش  سفیذگشی تشویثی تَدُ وِ جْت پخت ٍ له تش ٍ  ٍ ًفَر دٌّذُ ایي هادُ یه عاهل سفیذوٌٌذُ

 شَد. هی

 

 هشخصات فیضیىی 

  ٍ حاللْای دٍستذاس هحیط صیست پلی اتشّا هخلَطی اص :تشویة شیویایی 

  ٍیسىَص صسد شفافهایع  :شىل ظاّشی 

 آًیًَیه - ًاًیًَیه :ساختاسیًَی

 :PH2-1 

 %22 دسصذهادُ خشه:

  10.1 داًسیتِ:

 شَد ًسثتی حل هی ّشتا  ساحتی دسآب سشدِ حاللیت: ت

 

  خصَصیات

  ُصای  دٍدُ ٍ عَاهل هشىل ،ّا ٍ هَاد سًگی، گشیسپان وٌٌذُ تسیاسی اص سصیي ّا، سٍغي ّا، ٍاوس ّا، چشتی ایي هاد

 هی تاشذ. دیگش دس سًگشصی ّا

  ایي هادُ ًفَر دٌّذُ، داسای ٍیژگی ًفَر عالی تَدُ ٍ دس همایسِ تا ًفَر دٌّذُ ّای دیگش داسای وف وٌتشل شذُ ٍ تسیاس

 ووتشی است.

  ٍ تِ خاطش داشتي دیسپشسیَى ٍ اهَلسیَى وٌٌذگی تاال، لزا اص ًشستي دٍتاسُ ًاخالصی ّایی چَى سٍغي، ٍاوس، پىتیي

 .سایش چشتی ّای هَجَد دس الیاف جلَگیشی وشدُ ٍ اثش پان وٌٌذگی سا تاال هی تشد 

 Monarch Ten ُافضایش سا هاى تَلیذساًذطَط خ اشغال ووتشیي صهاى دستا  ٍ تشای سیستن ّای اتَهاسیَى هٌاسة تَد 

 دّذ. هی

 ًتیجِ  ٍ تاشذ هٌاسة هی ،پایذاسوٌٌذگی ٍ علت داشتي خَاص ًفَردٌّذگی تاالِ دس سیستن ّای هوتذ سفیذگشی ت

 دّذ. هی  خَتی

  ٍایي هادُ ًسثت تِ دیگش هحصَالت اسائِ شذُ دس تاصاس، داسای حذالل تشویثات هشىل صا دس هحیط صیست است، اص ایي س

 ٍ شفافیت پساب خَاّذ داشت.  CODتغییش تسیاس ًاچیضی دس

 Monarch Ten  ،تاعث سفیذتش ٍ جزب آب تْتش پاسچِ ّای پٌثِ ای شذُ ٍ تعٌَاى یه هادُ چشتی گیش ًیض هصشف گشدد

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

 َای ها تیي الیاف ، جزب آب سا افضایش دادُ  ٍ دس سیستن ّای تَتیي سًگ یي هادُ تِ علت اص تیي تشدى حثاب ّای ّا

 وٌی تا ًفَر یىساى سًگ تِ سطح ٍ داخل ًخ یا دٍن، هَجة یىٌَاختی شَد. 

 

 ًحَُ هصشف ٍ واستشد



 

  

 سیستن سهك وشی:

Monarch   TEN 5.0-5.0 دلیمِ عول شَد 50ذت تِ ه 50 ℃ی دها دس لیتش تشگشم. 

 

 

 : COLD BATCHسیستن هوتذ 

Monarch   TEN 5-0 لیتش تش گشم 

 

 سیستن سًگشصی تذٍى سفیذگشی تشای شیذ تیشُ:

Monarch   TEN 5..0 دلیمِ عول شَد. 05ذت تِ ه 05 ℃ دسدهای لیتش تش گشم  

 

 سیستن هوتذ تشهَصٍل، پذ تچ، پذ استین:

Monarch TEN 1-2  شَد.دلیمِ عول  50هذت تِ  50  ℃ دسدهای لیتش تشگشم 

 

 تعٌَاى یىٌَاخت وٌٌذُ دس سًگشصی:

Monarch TEN 5.0- 5.0 پس اص اضافِ وشدى سًگ، پیشٌْاد هیشَد تِ ایٌصَست وِ  گشم تش لیتشMonarch TEN  سا دس

ٍاسد حوام چٌذ هشحلِ تِ تذسیج   طی ًوه سا  05دس دهای ٍ  سساًذُ 05سپس دها سا تِ  افضٍدُ تِ حوام سًگ دهای هحیط

 .وٌیذتضسیك  تِ آساهیسا وشتٌات  دسآخش. وٌیذ

 

 تعٌَاى لىِ تش:

ایي پشٍسِ دس دهای  ؛گشم تش لیتش هی تاشذ 5تا  0تا تَجِ تِ  ًَع لىِ  ٍ هیضاى لىِ هَجَد تش سٍی واال دٍصیٌگ پیشٌْادی اص 

 دلیمِ پیشٌْاد هی گشدد.  50تا  00دسجِ تِ هذت  55

 

 ششایط ًگْذاسی

ویلَیی پالستیىی  .11دس تشىِ ّای  آى تستِ تٌذی ٍ هاُ لاتل ًگْذاسی است  6  هذتِ اتاق تدهای  دس ظشٍف پلوپ ٍ دس

 تاشذ. هی

 

 


