
 

 

    

 

 

 

        

 

 

 خًاص فیزیکی ي شیمیایی

 شفاف هایغ           حالت فیشیکی     

 سرد کوزًگ تا سرد           رًگ                   

 %60         درصذ هَاد فؼال   

 kg/L 1/1           داًسیتِ             

 آب           رقیق کٌٌذُ       

pH                             5/9-5/7 
 

 ريش استفادٌ

کارتزد ٍ تا تَجِ تِ  ّا سیست کش ّوِهیشاى هصزف تزای 

 تزای اًتخاب دقیق ٍ تْیٌِ .، هتفاٍت استهیشاى آلَدگی

 در شزایط هَرد ًظز تیَسایذارسیاتی ػولکزد  ،هحصَل دٍس

تزای تشریق پیَستِ تا تَجِ  دٍسّای هؼوَل. السم هی تاشذ

 ppm 100-15در هحذٍدُ  تِ هیشاى آلَدگی ٍ ًَع ساهاًِ

-200ٍ دٍسّای هؼوَل تزای تشریق ًاپیَستِ در هحذٍدُ 

600 ppm .هی تاشٌذ 

 ایمىیاطالعات 

. استدارای ریسک استفادُ هتَسط ٍ سوی  ایي هحصَل

تْذاشت ٍ  ،یوٌیا تیشتز در هَرد اطالػات کسةتزای 

هزاجؼِ  (MSDS ) ادُتزگِ دادُ ایوٌی ه تِ ستیس طیهح

 شَد. 

 

 

 

 

 
 

 بستٍ بىدی

 200ٍ  100، 50 ،20 ّای ایي هحصَل در تستِ تٌذی      

 کیلَگزهی 

           .ػزضِ هی شَد
 

 وگٍ داری ي حمل ي وقل

o در دهای کوتز اسایي هحصَل 
C 40  پایذار تَدُ ٍ تِ هذت

سال در ظزٍف در تستِ قاتل استفادُ است. در هجاٍرت  2

اکسیژى تِ آراهی اکسیذ شذُ ٍ کارایی خَد را اس دست 

ٍیسکَسیتِ ایي هحصَل سیاد  ،در دهاّای پاییي دّذ. هی

ٍلی تا تاال رفتي هجذد دها، ٍیسکَسیتِ آى تِ  ؛شَد هی

اس هحصَالت قلیایی ٍ هَاد تایذ  گزدد. حالت ػادی تزهی

 ادُاس تزکیة ایي ه ٍ دٍر تاشذاکسیذ کٌٌذُ قَی هاًٌذ کلز 

 تا تزکیثات آلذّیذی خَدداری شَد.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محلًل در آب بیًساید  
Water soluble biocide 

 
تیَسایذ یک ایي هحصَل  .گیزدهیدر صٌایغ ًفت، گاس، پاالیشگاُ، پتزٍشیوی ٍ کاغذساسی هَرد استفادُ قزار  ،تیَسایذ هحلَل در آب

تِ ػٌَاى ًگِ  ،تز خاصیت کشٌذگی تَاًذ ػالٍُّا ٍ قارچ ّا را داشتِ ٍ هیػالی است کِ قاتلیت اس تیي تزدى طیف ٍسیؼی اس تاکتزی

 تِ کار رٍد. ًیش دارًذُ در اًَاع هحصَالت آتذار غیز خَراکی

 

 رانیا ییایمیش عیپژيَشکدٌ تًسعٍ صىا     

 یجْاد داًشگاّ یشْذا یقاتیهجتوغ تحق ،یجْاد داًشگاّ یشْذا اتاىیالثزس،  خ یپارک ػلن ٍ فٌاٍر یخزٍج ي،یقشٍ اتَتاى 10 لَهتزیک کزج،

  (09101010272) ًژادػلیآقای هٌْذس   کارشىاس فىی:                     026-34764060 :ديروگار                            026-34764050 :تلفه

    31375-1575 کزج  :یپست صىديق       info@.irdci.com  :لیمیآدرس ا      www.irdci.ac.ir یت:آدرس سا  
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