
 پًلیش زوی ي ًَویىگ

A1 YELLOW 

پًدر پًلیش تا اثر طثیعی ترای سطًح مرمریت ي مًادی کٍ تر پایٍ آَک َستىد ماوىد: الیم استًن 

 ،ترايرته ي اگلًمرا مرمریت.

A1 YELLOW  کَ ةَ آن ازازه ی ةکارةردن شریػ و خظک طدن در  پّدر پّنیض زٌی ةا ادر طتیؽی ىی ةاطد، ةا فرىّالشیٌّی

ىدت زىان کّجاه ةا ٌحیسَ ی پرداخث ؼانی را ىیدُد. ایً ىضصّل جِی از ُرگٌَّ ىّاد واکصی ىی ةاطد، و ةاؼخ جلّیث 

اک و درخظٍدگی شطّصی کَ ةر آٌِا ةکار ةرده ىی طّد اشث، در ؼیً صال ةاؼخ ایساد ىلاوىحی طّالٌی و ؼانی در ةراةر گردوخ

 رفث و آىد ىی طّد.

ةرای ایساد درخظٍدگی طتیؽی ةر روی اٌّاع شطّصی کَ ةر پایَ آُک ىی ةاطد جّصیَ ىی طّد. )  A1 YELLOWىضصّل 

 الیو اشحّن ، جراورجً و اگهّىرا(.

A1 YELLOW  طّد. ةَ ىاٌٍد جياىی پّدرُای پّنیض زٌی فاةر، ةاؼخ ةَ ٌِایث رشاٌدن ادر پروشَ ی پّنیض زٌی ىکاٌیکی ىی

ایً ىٍغّر اشث کَ ةَ کارةر اىکان اشحفاده ٌکردن از پّنیض زٌی ىرصهَ پایاٌی را ىی دُد کَ خّد ةاؼخ صرفَ زّیی در ىصرف 

 اٌرژی، زىان و ُيچٍیً صرفَ زّیی در ىیزان آب الزىَ ةرای جکيیم پروشَ پّنیض زٌی ىی ةاطد.

شَ ی پّنیض زٌی ىکاٌیکی شٍحی ىی جّاٌٍد ىّرد اشحفاده كرارگیرٌد پّدرُای پّنیض زٌی فاةر ُو ةَ ؼٍّان زایگزیً ةرای پرو

و ُو ةرای جرىیو و ةازگرداٌدن درخظٍدگی در ىّادی کَ اىکان ىداخهَ ىصحلیو ةا زال دٍُده ی ىکاٌیکی را ٌدارٌد، آٌِا 

 ُيچٍیً ةرای دشحیاةی ةَ درخظض شطش ىی جّاٌٍد ةَ طّر ىٍغو ىّرد اشحفاده كرار گیرٌد. 

 يیژگیُا ي مسیت استفادٌ ی ایه  محصًل :  

 ىّزب درخظٍدگی ؼيیلی ةر روی شطّصی کَ ةکار ةرده طده اٌد ىی طّد. -

 راه صم ُيَ کاره= ایده آل ةرای ىّاد صصاس اىا ىٍاشب ةرای اشحفاده ةر جياىی شطّصی کَ ةر پایَ آُکی ىی ةاطٍد. -

 ىّزب افزایض شخحی ىضافغث شطش ىی طّد. -

 اوىث در ةراةر گردوخاک و کذیفی ىی طّد.ىّزب افزایض ىل -

 ىّزب افزایض ىلاوىث در ةراةر رفث و آىد ىی طّد. -

 ؼيهکرد ةاالاز نضاظ ٌحایر ةَ دشث آىده از پرداخث. -

 کارةرد شریػ و آشان. -

 ةدون ُیچ گٌَّ ىّاد واکصی. -

 ىضافغث طّالٌی در ةراةر گردوخاک و رفث و آىد. -
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 مًارد کارترد :

 ایً ىضصّل ىٍاشب ةرای اشحفاده ةر شطّح داخهی و خارزی ىی ةاطد.

 ىٍاشب ةرای اشحفاده ةر= ىرىریث، الیو اشحّن، جراورجً، اگهّىرا شیيان ىرىریث، اگهّىرا رزیً ىرىریث.

 پًشاوىدگی : قدرت 

 m2/kg 85-75ةرای پّنیض زٌی شطّح =  

  m2/kg 555-85 =   ةرای ٌگَ داری شطّح

 تجُیسات کارتری:

 ، ةرس چرخظی دشحی.  HP 5.8ىاطیً جک دیصکی ةا صداكم 

 مراحل کار: 

 آمادٌ سازی ي تمیسکردن سطًح :

 و کذیفی ةر روی شطش ىّزّد ٌتاطد.شطش را ةَ دكث جيیز کرده و اطيیٍان صاصم کٍید کَ ُیچ گٌَّ گردوخاک  -1

 ىحرىرةػ در ُرةار پّطض دُید. 2جّصَ ىی طّد در ىراصم ةکارةردن ىضصّل، شطّح را صدودا  -2

را ةر روی شطّح ىرطّب ةکار ٌترید. ایً ىضصّل را ىی جّان ةر روی شطّح ٌو دار ةکار ةرد اىا  A1 YELLOWُیچ گاه  -6

 ازایی کَ اىکان دارد خظک ةاطد. اطيیٍان صاصم کٍید کَ شطش ىّرد اشحفاده ج

 + شاٌحی گراد ةکار ةترید.75+ و 8ایً ىضصّل را ةر روی شطّصی ةا دىای  -7

 ُر گٌَّ شطّح ىساوری کَ ةا ىضصّل ىّرد اشحفاده ٌخّاٍُد ةّد را ىضافغث کٍید. -8

 کارترد:

 كاطق از ىضصّل را ةر روی شطش ىّرد ٌغر ةریزید. 6-2 -9

اطافَ کرده ةرای ایساد ىضصّنی کرم ىاٌٍد )خيیری طکم( کَ ةَ آشاٌی كاةم پخض طدن  ةَ ىلدار الزم آب ةَ ىضصّل  -:

 كاطق آب ةاطد. 2ةاطد. ةَ طّری کَ ُر كاطق از ىضصّل ٌیازىٍد 

 ةَ ىضض اطافَ کردن آب ةَ پّدر، طروع ةَ ةکارةردن ىضصّل ةر روی شطش ةا اشحفاده از ىاطیً جک دیصکی کَ ةا پد  -;

 شث طده ةاطد کٍید.  R.P.M 255-585شفید و ةیً 

 جّزَ داطحَ ةاطید کَ شطش را ةَ طّر یکصان ةا پّدر و ىضهّل خيیری پّطض دُید.

 شؽی کٍید جؽداد گذرکردن ةا ىاطیً ةر روی ةخظِای شطش ةَ جؽداد یکصاٌی ةاطد.
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در طّل ىدت اشحفاده از ىضصّل، جرکیب درشث طده ىی ةایصث فرم خيیری خّد را صفظ کرده و اگر زیادی خظک طّد،  ->

 ىی ةایصث کو کو ةَ آن آب اطافَ کٍید.

شطش ةَ ٌِایث درخظٍدگی اش ةرشد. ةرای چک پروشَ را ةرای ایساد زال ةا اشحفاده از ىاطیً اداىَ دُده جا زایی کَ  -55

کردن ٌحیسَ درخظٍدگی شطش در طّل ىدت کارةرد کافی اشث از طریق پاک کردن كصيث کّچکی از ىضصّل ةا اشحفاده از 

 دشحيال از ىلدارآن آگاه طّدید. 

شطش پاک کٍید و طروع ةَ  زىاٌی کَ ةَ درخظٍدگی دنخّاه دشث پیدا کردید، ةاكی ىاٌده ُا را جّشط زاروةركی از روی-55

 پّطض كصيث دیگری از شطش کٍید.

ةار در ُر ةخض ةا اشحفاده از ىاطیً گذر  28-25ةرای پرداخث ةؽد از پّنیض زٌی و ةرای ةازیاةی درخظٍدگی شطّح، ةَ جؽداد 

 کٍید.

ىاطیً جک دیصکی گذر کردن ةار در ُر ةخض ةا اشحفاده از  58-55ةرای ٌگَ داری و ةِصازی پروشَ ی پّنیض زٌی، ةَ جؽداد 

 كاطق ةرای ُر ةخض(. 2-5کافی ىیتاطد و از ىلدار پّدر کيحری اشحفاده کٍید ) صدود 

 مدت زمان خشک شدن:

ةؽد از پاک کردن ُر گٌَّ طایؽث و آةکظی شطش، شطش ىّرد ٌغر آىاده اشحفاده ىی ةاطد و دیگر ةرای خظک طدن شطش -52

 ٌیازی ةَ زىان ٌیصث.

 : ترای عثًر ي مريرافتتاح کف 

 ةؽد از پاک کردن و آب کظی، کف ةرای اشحفاده آىاده خّاُد ةّد. -56

 محصًالت مکمل ترای وگٍ داری ي تمیسکردن:

یا  NEUGELةِصازی طده اشث، جّصیَ ىی طّد کَ از  A1 YELLOWةرای جيیز کردن روزىره شطضی کَ ةا  -

ALGAFLOOR  .اشحفاده کٍید 

اشحفاده  FABER30شطّصی کَ ةا ایً ىضصّل ةِصازی طده اشث، جّصیَ ىی طّد کَ از ةرای جيیز کردن ؼيلی  -

 کٍید.

یا  CRISTAL FABةدشث آىده، جّصیَ ىیظّد کَ از  A1 YELLOWرای ٌگَ داری ىٍغو درخظٍدگی کَ از طریق - -

CRISTAL WHITE PAD   .اشحفاده کٍید 

یا  HIDRO150طده اٌد، جّصیَ ىی طّد کَ از  ةرای صفاعث طدنکَ ةّدن شطّصی کَ ةا ایً ىضصّل ةِصازی -

PROTEX WB  .اشحفاده کٍید 
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 دستًرالعملُا ي راَىمایی َا:

ةَ ىضصّل ازازه ٌدُید کَ در طّل پروشَ کارةرد خظک طّد. ُر از چٍدگاُی چک کٍید و ةرای ةرگظث ىضصّل  -

 ةَ طکم کرىی كتهی اش ىلداری آب اطافَ کٍید. 

 ُیچ گاه ىضصّل را ةر روی شطّح ىرطّب ةکار ٌترید. -

 ُیچ گاه ىضصّل را ةر روی شطّصی کَ داغ طده اٌد ةکار ٌترید. -

 + درزَ شاٌحی گراد ةکار ةترید.75+ و 8ی شطّصی ةا درزَ صرارت ةیً ىضصّل را ةر رو -

زىاٌی کَ ىضصّل را ةر شطّصی کَ ةَ جازگی دوغاب طده اٌد ةکار ىیترید، ازازه دُید جا دوغاب ةَ طّر کاىم خظک  -

 طده ةاطد و ةؽد آن را اؼيال کٍید. 

كتم از اشحفاده از ىضصّل روی جيام شطش ىّرد ٌغر، جّصیَ ىی طّد کَ ٌاصیَ کّچکی از شطش، یا ٌاصیَ ای  -

 غیرآشیب پذیر یا ةال اشحفاده زِث ةررشی ىٍاشب ةّدن ىضصّل ةرای اشحفاده جصث کٍید.

 :تمیس کردن تجُیسات

 ةا اشحفاده از آب طصحظّ داد. در پایان پروشَ اشحفاده از ىضصّل، جسِیزات ىّرد اشحفاده را ىی جّان

 :ایمىیوکات 

ٍُگام اشحفاده از ىضصّل، ُيّاره از جسِیزات صفاعحی طخصی ىٍاشب اشحفاده کٍید و ةا دكث دشحّرانؽيم ُای ىرةّط ةَ 

 ایيٍی ىضصّل را رؼایث کٍید.

 اطالعات فیسیکی ي فىی

 پًدر                    شکل ظاَری محصًل                                             

 زرد    روگ                                                                            

 تی تً  رایحٍ                                                                               

PH                                                                                  5.0 ± 0.5 

 

  :یوگٍ دار

 عرف را ةا در ةصحَ و در زای خظک و خٍک ٌگَ داری کٍید.

 عمر مفید:

  ىاه در ةصحَ ةٍدی اصهی، ىِر و ىّم طده، ٌگَ داری در ىکاٌی شرد و خظک. ;7
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 تستٍ تىدی:

  ؼدد در ُر زؽت7َکیهّیی           8عرف 

  کیهّیی                 ىٍضصر ةفرد 25جیّب 

 شىاسایی خطرات:

H302- .در صًرت تلعیدٌ شدن مضر است 

H312- .در صًرت تماس تا پًست مضر است 

H318- .مًجة ایجاد آسیة شدید چشمی می شًد 

P264- .تعد از استفادٌ تٍ طًر کامل صًرت ي دستُا شستٍ شًد 

P280- .از محافظت کىىدٌ َایی مثل دستکش، لثاس، ي محافظت کىىدٌ چشم ي صًرت استفادٌ کىید 

P301+P312- .در صًرت تلعیدٌ شدن: تا دکتر ي یا مرکس مسمًمیت تماس تگیرید 

P302+P352- .در صًرت تماس تا پًست : تا آب ي صاتًن شستٍ شً دادٌ شًد 

P305+P351+P338- ،در صًرت تماس تا چشم: چىد دقیقٍ تا آب شستشً دادٌ شًد ي در صًرت داشته لىس

 آن را خارج کردٌ ي تٍ آتکشی ادامٍ دَید. 

P310-  .تٍ سرعت تا دکتر ي یا مرکس مسمًمیت تماس تگیرید 

 

ُای فٍی ایً ةروطّر زایگزیً جيام ٌصخَ ُای كتهی طده اشث. ُيیظَ ةَ آخریً ٌصخَ داده ُا کَ در شایث  ادهد

www.fabersurfacecare.com  .ىّزّد اشث ىرازؽَ کٍیدFaber Chimica  از صق جغییر دادن داده ُا و اطالؼات

 ىّزّد در ةروطّر را ةرخّرداراشث.

اطالؼات ىّزّد در ایً ةروطّر ةر اشاس جسرةَ گصحرده ىا درزىیٍَ  جضلیلات فٍی و ؼيهیاجی ىضصّل ارائَ طده اشث. اىا در 

ُر صّرت طيا ةاید جصث اونیَ را ةرای ةررشی ىٍاشب ةّدن ىضصّل ةرای ىّارد اشحفاده ىّرد ٌغرطيا و ٌّع ىّاد ىّرد اشحفاده 

یظٍِادات ارائَ طده را ٌيی جّان ةَ ؼٍّان جؽِد و یا ىصئّنیحی از زاٌب ىا در ٌغر داطث در ىضصّل اٌسام دُید. اطالؼات و پ

ُر گٌَّ ىصئّنیحی را  Faber Chimica Srlزیرا طرایط و روش اشحفاده از ىضصّل از زاٌب ىا غیر كاةم کٍحرل اشث. ةٍاةرایً 

 ىضصّل را رد ىی کٍد. در كتال داده ُا و پیظٍِادات ارائَ طده در راةطَ ةا اشحفاده از
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