
 دستَسالعول واس گٌذصدایی سطَح ٍ ضذعفًَی دستْا

 دسصذ ولش فعال 5تْیِ هحلَل ولش تا غلظت هَسد ًیاص اص ٍایتىس 

 

 کارتز

درصد کلز 

 فعال موجود

نسثت رقیق ساسی 

وایتکس تا آب تز 

 حسة واحد

تز حسة قاشق  بنسثت رقیق ساسی وایتکس تا آ

 لیوان/غذاخوری 

درصد رقیق 

 ساسی 

 لیتز محلولنحوه تهیه یک 

 حجم آب صاول

  ()سی سی

حجم آب مورد نیاس 

 )سی سی(

ضذعفًَی وشدى  سطَح هحیطی تا آلَدگی ون)غیش تحشاًی ًظیش:

 ٍسایل شخصی ٍ.( سطَح تویض ٍ سطَح خاًگی ٍ دستْا،

 990 10 100دس1 لیَاى(4لیتشآب)یه ه لاشك ٍایتىس دس ی 99 تِ 1 05/0

سالٌْا ٍ  هتَسط)ًیوِ تحشاًی ًظیش :سطَح هحیطی تا آلَدگی 

 اداسی،شخصی ٍ ...( خَدسٍّای عوَهی، اتاق ّای اداسی،

 980 20 100دس2 لیَاى(4لیتش آب)یه لاشك ٍایتىس دس  دٍ 49 تِ 1 1/0

 هشاوض تْذاشتی دسهاًی، سطَح هحیطی تا آلَدگی صیاد)تحشاتی :

سشٍیس ّای تْذاشتی ٍ هٌسَجات تِ  هطة ّا، آهثَالًس ّا،

 شذت آلَدُ ٍ...(

 950 50 100دس5 لیَاى(4)لیتشآبیه  لاشك ٍایتىس دسپٌج    19 تِ 1 25/0

 900 100 100دس 10 لیَاى(4لیتش آب )یه  لاشك ٍایتىس دس دُ  9تِ  1   5/0 تی خطش وشدى ًوًَِ ّای تالیٌی هشىَن

 800 200 100دس20 لیَاى(4لیتش آب)یه یَاى ٍایتىس دس لیه  4تِ  1 1 تششحات خًَی ٍ اسْال ٍ...

 لاشك غزاخَسی پَدس ولش(دس یه لیتشآب حل گشدد. یهگشم پَدس پشولشیي )15دسصذ  70دسصذاص پشولشیي 1الصم تِ روشاست جْت تْیِ آب طاٍل 

  خشه شَد. َدَتت ًاشی اص هَاد گٌذصداتِ صَست خَدتِ خطتْیِ گشدد.الصم است س آب سشدگٌذصدا تا 

 ساعت واّش هی یاتذ(. 24)واسایی آى پس اص گزشت گشدد.ل گٌذصدا سٍصاًِ تْیِ َهحل 

 .سطَح هَسد ًظش اتتذا تا هَاد شَیٌذُ ًظافت ٍ سپس گٌذصدایی اًجام گیشد 

 ّ.ٌگام ًظافت ٍ گٌذصدایی دس اهاوي تستِ تایذ خالی اص افشاد ٍیا داسای تَْیِ هٌاسة تاشذ ٍ اص دستىش ٍ هاسه هٌاسة استفادُ شَد 

  سی تشای اثش تخشی هَاد گٌذصدا تش سٍی سطَح تَصیِ هی گشدد.دلیمِ هاًذگا10هذت 

  دسصذ . 70دست تا استفادُ اص الىل ضذعفًَی 

 سِ حجن الىل تِ یه حجن آبیعٌی سی سی آب همطش تِ آى اضافِ هی وٌین ) 270دسصذ سیختِ ٍ  96سی سی الىل 730دس ظشف یه لیتشی  :طثی()درصد  69الکل  سدرصد ا 07جهت تهیه الکل 

 فشهَل ولی ًسثت سلیك ساصی                                    هحلَل سلیك/هحلَل غلیظ;     همطش ٍ یا آب جَشیذُ شذُ(.

 ((گزوه مهندسی تهداشت محیط مزکش تهداشت شهزستان   ))                                                      


