MCI

عایق کولر

* روش استفاده از عایق رطوبتی کف کولر MCI
 .1اتتسا کف کَلط ضا ضستِ ٍ تویع ًواییس.

اظ عایق ضطَتتی کف کَلط  MCIجْت

 .2زض صَضت ٍجَز ظًگظزگی زض کف یا تسًِ کَلط ،تْتط است تا استفازُ اظ

هحافظت اظ ظًگ ظزگی کف کَلطّای آتی

سوثازُ ٍ یا یک فطچِ سیوی ًسثت تِ ظًگظزایی کَلط اقسام ًواییس.

هیتَاى استفازُ ًوَز.
عایق ضطَتتی  MCIجْت آب تٌسی ٍ
هحافظت اظ کف کَلط ضاهل زٍ جعء هایع ٍ
پَزض هیثاضس.

 .3تْتط است قثل اظ اجطای عایق ضطَتتی کف کَلط ،کوی هحل اجطا
هططَب تاضس.
 .4زض اتتسا ًیوی اظ جعء هایع ٍ ًیوی اظ جعء پَزض عایق ضطَتتی کف کَلط
 MCIضا زض یک ظطف تویع تا ّوسیگط هرلَط ًواییس تا هرلَطی
ّوگي تِ زست آیس.

*مسایای استفاده از عایق کولر MCI
 جلَگیطی اظ پَسیسگی کف ٍ تسًِ کَلط
 جلَگیطی اظ پیص ضٍی پَسیسگی کف ٍ تسًِ کَلط
 تطهین سَضاذْا ٍ پَسیسگی ّای کف ٍ تسًِ کَلط

 .5هرلَط تِزست آهسُ ضا تا استفازُ اظ قلنهَی ضًگی کِ زاذل
تستِتٌسی قطاض زازُ ضسُ است ،ضٍی کف یا تسًِ کَلط اجطا ًواییس.
 .6حسٍز ًین ساعت پس اظ اجطای زست اٍل ،تاقی جعء  B ٍ Aضا تِ ضٍضی

 اجطای آساى ٍ سطیع

کِ زض تاال گفتِ ضس هرلَط کطزُ ٍ آى ضا هجسز ضٍی الیِ اٍل اجطا

ّ وطاُ تا قلنهَ جْت اجطا

ًواییس.

 هقطٍى تِصطفِ ٍ اقتصازی

 .7تطای تطهین سَضاخّای کف کَلط هیتَاًیس اظ هحصَل فاضاتیطَ Fara
 Tissueکِ زض ّط پک هَجَز است تط اساس زستَضالعول ظیط
استفازُ ًواییس:
 اتتسا اًساظُ هٌاسثی اظ فاضاتیطَ  Fara Tissueضا تطای پَضاًسى هحل
سَضاخ ضسُ تثطیس.
 تعس اظ اجطای زست اٍل عایق کَلط  ،MCIتالفاصلِ تیطَی تطش زازُ

* یک قطعِ فاضاتیطَ  Fara Tissueتِ اتعاز  11*11ساًتی هتط
(جْت تطهین سَضاذْای کف کَلط)

* شرایط نگهداری MCI
هست ًگْساضی  12 :هاُ زض تستِ تٌسی اٍلیِ
ظطف زض تستِ ،زٍض اظ ضطَتت ٍ یدظزگی ٍ تاتص هستقین ًَض ذَضضیس
تْتطیي زهای ًگْساضی +11:تا  +31زضجِ ساًتیگطاز

ضسُ ضا ضٍی هحل سَضاخ قطاض زازُ ٍ قلن هَ کِ ٌَّظ تِ هرلَط عایق

* حفاظت و ایمنی MCI

کَلط آغطتِ است ،چٌس ضطتِ هالین ضٍی تیطَ تعًیس تا ضٍی سطح ثاتت

ایي هازُ زض هحسٍزُ ذططظا قطاض ًویگیطز اها ٌّگام کاض تا کلیِ هَاز
ضیویایی تْتط است اظ زستکص ٍ ٍسایل ایوٌی هٌاسة استفازُ گطزز.
زض صَضت تواس تا پَست ،چطن ٍ یا ًفَش تِ زّاى تالفاصلِ تا آب ضطب
ضستِ ضَز ٍ زض صَضت هطاّسُ عالین زیگط تِ پعضک هطاجعِ گطزز.

ضَز.
 سپس ٌّگام اجطای زست زٍم عایق ضطَتتی  ، MCIضٍی تیطَ ضا
کاهالً تا عایق ضطَتتی  MCIپَضص زّیس.

نکته مهم :تعس اظ گصضت  24ساعت اظ اجطای زست زٍم عایق ضطَتتی MCI
هیتَاًیس اظ کَلط تْطُ تطزاضی ًواییس.
*بستهبندی عایق کولر: MCI
ّط پک عایق کَلط  MCIحاٍی هَاضز ظیط است:
* یک جعء پَزضی ٍ یک جعء هایع
* یک عسز قلنهَ جْت اجطا

مقدار مواد در نظر گرفته شده در هر پک عایق کولر

MCI

برای پوشش کف یک کولر کافی میباشد.

