
  پًلیش زدن ي ًَویىگ )صیقل دادن(

 A3 YELLOW  

پًدر پًلیشی تر برای ایجاد اثر شیشٍ ای بر ريی تمامی محصًالت از جملٍ: مرمریت، الیم استًن، 

 ترايرته ي مرمریت اگلًمرا مًرد استفادٌ قرار می گیرد.

 ایً ىدصّل یک پّدر پّنیض جر ةا ؼيهکرد ةصیار ةاال ةرای اٌّاع شطّح ٌام ةرده طده ىی ةاطد. 

فرىّالشیّن ایً ىدصّل ةَ طّری طکم گرفحَ کَ ةؽد از ةَ کارگیری آن ةر روی شطّح، ٌحیجَ ی ةصیار خّةی از جِث  

 طفافیث و درخظٍدگی ةَ جای ىیگذارد. 

تاطد، وؼالوه ةر ایجاد درخظٍدگی، ةاؼخ ىلاوىث در ةراةر رفث و آىد ؼاةر و کذیفی ُو ایً ىدصّل جِی از ُرگٌَّ واکس ىی

 . ایً ىدصّل ُيچٍیً ةاؼخ جلّیث طد نغزٌدگی کفِای خظک ىی ةاطد. اشث

  A3 YELLOW  ىاٌٍد جياىی ىدصّالت پّدر پّنیض فاةر، جادیر پروشَ ی پّنیض زٌی را ةَ ٌِایث ىی رشاٌد، و ةاؼخ کاُض و

 جّیی در وكث و ایجاد شِّنث در کارةرد پروشَ ی پّنیض زٌی ىی طّد.    -صرفَ

ةَ ایً ىٍغّر اشث کَ ةَ کارةر اىکان ایً را ىی دُد کَ نزوىی ٌدارد از ىرخهَ پایاٌی پّنیض زٌی اشحفاده کٍد و ایً خّد ةاؼخ 

 یم پروشَ ی پّنیض زٌی ىی طّد. جّیی در وكث، اٌرژی و جالش و ُيچٍیً اشحفاده از آب ىّرد ٌیاز ةرای جکي صرفَ

پّدر پّنیض زٌی فاةر ىی جّاٌد ُو ةرای پروشَ ی پرداخث پّنیض زٌی شٍحی ةَ کار رود و ُو ةرای ایجاد درخظٍدگی ةر روی 

شطّخی کَ پّطض دارٌد و کَ اىکان ىداخهَ ىصحلیو ةا پّنیض زٌی ىکاٌیکی را ٌدارٌٍد، ُيچٍیً ىدصّالت ىی جّاٌٍد ةطّر 

 ی ایجاد درخظٍدگی ىّرد اشحفاده كرارگیرٌد.ىٍغو ةرا

 يیژگیُا ي مسیت استفادٌ ی ایه محصًل :

 .ىٍاشب ةرای اٌّاع ىرىریث ُا و شطّح ةر پایَ آُکی 

 .)ایً پّدر ٌّشان پذیری صفر دارد )ىٍغّر= ُیچ گٌَّ گردوخاکی آزاد ٌيی کٍد و در ُّا پراکٍده ٌيی طّد 

 شطّح ىیتاطد. ةاؼخ ایجاد درخظٍدگی طیظَ ای ةر روی 

 .در ةراةر ٌّر ةصیار درخظان اشث 

  .ةاؼخ ایجاد ُیچ گٌَّ جغییری در شخحی شطح ىدافغث کٍٍده ٌخّاُد طد 

  .ةاؼخ ایجاد ىلاوىث ةیظحری ةَ شطح در ةراةر گرد و خاك ىی طّد 

 .ةاؼخ افزایض ىلاوىث شطح در ةراةر رفث و آىد 

  کفِای خظک.ةاؼخ ایجاد جلّیث کیفیث طد نغزٌدگی ةر روی 

 .ٌحیجَ ةصیار ؼانی درپروشَ  پرداخث ىی دُد 
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  جِی از ُرگٌَّ ىّاد واکصی 

 کارةرد شریػ و آشان 

 مًارد کاربرد :  

 .اشحفاده کرد یو خارج یجّان در ُر دو شطح داخه یىدصّل را ى ًیا

 اگهّىرا رزیً ىرىریث.-الیو اشحّن و جراورجً و اگهّىرا شیيان ىرىریث -ىٍاشب ةرای اشحفاده ةر شطّح= ىرىریث

 قدرت پًشاوىدگی :

 ةرای پّنیض زٌی شطح   m2/kg 85-75    

 ةرای ٌگَ داری شطح m2/kg 555-85 

 تجُیسات کاربردی:

 و ةرس دوار دشحی. hp 5.8ىاطیً جک دیصکی ةا خداكم 

 مراحل کار:  

 آمادٌ سازی ي تمیسکردن سطًح :

 .شطح را ةا دكث جيیز کٍید و از ؼدم وجّد ُرگٌَّ  گرد و غتار یا خاك روی شطح اطيیٍان خاصم کٍید . 5

 ىحر ىرةػ در ُرةار.2شطّح خدودا جّصیَ ىی طّد کَ اشحفاده از ىدصّل را گام ةَ گام پیض ةترید ، پّطاٌدن   .2

ُیچ گاه ایً ىدصّل را ةر شطّح ىرطّب اشحفاده ٌکٍید. ایً ىدصّل ىی جّاٌد ةر روی شطّخی کَ اٌدکی ٌو دار ُصحٍد   .6

 اشحفاده گیرد اىا اطيیٍان خاصم کٍید کَ شطّخی کَ ىّرد اشحفاده كرار ىیگیرٌد جا جایی کَ اىکان دارد خظک ةاطد.

 + شاٌحی گراد ُصحٍد اشحفاده کٍید.8+ و 75ىدصّل را ةر روی شطّخی کَ دارای درجَ ی ةیً ایً   .7

 جياىی شطّح ىجاوری کَ ةا ایً ىدصّل پّطض داده ٌخّاٍُد طد را ةاید ىدافغث کرد.  .8

 :وحًٌ استفادٌ 

 كاطق از ىدصّل را روی شطدی کَ ىی خّاُید ىّرد اشحفاده كرار دُید ةریزید. 2-6  . 9

ةَ ىلدار الزم ةرای ایجاد ىّادی کرم ىاٌٍد کَ ةَ آشاٌی كاةم پخض طدن ةاطد ةَ ىدصّل آب اطافَ کٍید. ةطّر خدودی   .:

 كاطق آب اشث.   2ُر كاطق از ىدصّل ٌیازىٍد ةَ خدود 

ةَ ىدض اطافَ کردن آب ةَ پّدر، طروع ةَ اؼيال کردن ىدصّل کٍید جّشط ىاطیً جک دیصکی کَ ةا پد شفیدرٌگی    . ;

 جٍغیو طده ةاطد. r.p.m 585-255ةیً 
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 م شطح را جّشط ىاطیً از ىدصّل )پّدر و آب( ةَ طّر یکدشث و ىٍغو ةپّطاٌید.شؽی کٍید جيا

 شؽی کٍید ةر روی کم شطح ةَ جؽداد دفؽات یکصان ةا ىاطیً گذر کٍید. 

در طّل ىدت ةکارةردن ىدصّل، ةاید جرکیب ىدصّل کاىال طکم کرم ىاٌٍد خّد را خفظ کٍد و اگر ىدصّل خیهی خظک   .>

 .ىلداری آب ةَ آن اطافَ کٍید طد، کو کو

 پروشَ ی ةراق کردن را ةا ىاطیً جک دیصکی جاجایی کَ شطح ةَ ٌِایث درخظٍدگی ةرشد اداىَ دُید.  .55

ٌحیجَ ةراكیث شطح را در طّل کارةرد ىدصّل ُو ىی جّان چک کرد )ةا پاك کردن كصيث کّچکی از شطح ةا اشحفاده از 

 دشحيال(.

 دگی ىّرد ٌغر دشث یافحید، شطح را پاك کرده و آةکظی کٍید و ةؽد ةَ ةخض دیگری ةروید.زىاٌی کَ ةَ درخظٍ  .55

ةار ةا ىاطیً جک  25-28ةرای جال دادن ةؽد از پروشَ ی پّنیض زٌی، و ةرای خفظ درخظٍدگی شطح پّطیده طده، خداكم 

 دیصکی ةر روی آن ةخض گذر کٍید. 

ةار ةا ىاطیً جک دیصکی ةر روی آن ةخض را گذرکردن کافی ىی ةاطد و  55-58ةرای پّنیض زٌی ةَ ؼٍّان ٌگَ داری شطح ، 

 كاطق ةرای ُر ةخض(. 2-5ىلدار کيحری از پّدر را اشحفاده کٍید )

 :مدت زمان خشک شدن

 ةؽد از پاك کردن دكیق ىدصّل و آب کظی شطح، دیگر ٌیازی ةَ صتر کردن ٌیصث. 

 :افتتاح کف برای عبًر ي مرير

 کردن و آب کظی شطح، کف ةرای اشحفاده آىاده خّاُد ةّد.ةؽد از پاك 

 محصًالت مکمل تمیسکردن ي وگٍ داری:

 algafloor یا   neugelةرای جيیزکردن روزىره شطّخی کَ ةا ایً ىدصّل ةِصازی طده اٌد، جّصیَ ىیظّد از  -

 اشحفاده کٍید. 

 اشحفاده کٍید.  faber 30از  جّصیَ ىیظّدةرای جيیز کردن ؼيیق شطّخی کَ ةا ایً ىدصّل ةِصازی طده اٌد، - -

 یا  cristal fabاز  ةرای ٌگَ داری ىداوم و درخظٍدگی کَ جّشط ایً ىدصّل ةَ دشث آىده، جّصیَ ىیظّد -

cristalfabwhite pad.اشحفاده کٍید 

یا   hidro 150از جّصیَ ىیظّد کَ ، ةرای ىدافغث از نکَ دار طدن شطّخی کَ ةا ایً ىدصّل ةِصازی طده اٌد -

protex wb .اشحفاده کٍید 

 دستًرالعمل َا ي راَىمایی َا: 

در طّل پروشَ ی ةکارگیری اجازه ی خظک طدن ةَ ىدصّل را ٌدُید.ُر چٍدوكث یک ةار چک کٍید و کيی آب ةَ  -

 ىدصّل ةیافزایید.
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 ُیچ گاه ىدصّل را ةر شطّح ىرطّب ةکارٌترید. -

 . ُیچ گاه ىدصّل را ةر شطّخی کَ ةیض از خد داغ ُصحٍد اؼيال ٌکٍید -

 + شاٌحی گراد اؼيال کٍید.8+ جا 75ىدصّل را ةر شطّخی ةا دىای  -

ىیترید، اجازه دُید جا دوغاب ةَ طّر کاىم خظک زىاٌی کَ ىدصّل را ةر شطّخی کَ ةَ جازگی دوغاب طده اٌد ةکار  -

 طده ةاطد و ةؽد آن را اؼيال کٍید.

كتم از اشحفاده از ىدصّل روی جيام شطح ىّرد ٌغر، جّصیَ ىی طّد کَ ٌاخیَ کّچکی از شطح، یا ٌاخیَ ای  -

 غیرآشیب پذیر یا ةال اشحفاده جِث ةررشی ىٍاشب ةّدن ىدصّل ةرای اشحفاده جصث کٍید.

 :ردن تجُیساتتمیس ک

 در پایان پروشَ اشحفاده از ىدصّل، ججِیزات ىّرد اشحفاده را ىی جّان ةا اشحفاده از آب طصحظّ داد.

 :ایمىیوکات 

ٍُگام اشحفاده از ىدصّل، ُيّاره از ججِیزات خفاعحی طخصی ىٍاشب اشحفاده کٍید و ةا دكث دشحّرانؽيم ُای ىرةّط ةَ 

 ایيٍی ىدصّل را رؼایث کٍید.

 اطالعات فیسیکی ي فىی

 پًدر                       شکل ظاَری محصًل                                

 زرد             روگ                                                                       

 بدين بً                         رایحٍ                                                             

 NRگراد                        یدرجٍ ساوت 02 یگراوش خاص در دما

PH                                                                                     2.0 ± 0.2 

 

  وگٍ داری:

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

 عمر مفید:

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

 بستٍ بىدی:

  ةطری در ُر جؽتَ .7   کیهّیی 8ةطری 

  کیهّیی 25جیّپ 
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 شىاسایی خطرات محصًل: 

  

 H302  در صًرت بلعیدٌ شدن مضر است.

 H312 در صًرت تماس با پًست مضر است.   

 H318  باعث ایجاد خسارات جدی بٍ چشم میشًد.

 P264 .بعد از استفادٌ بٍ طًر کامل صًرت ي دستُا شستٍ شًد 

کىىدٌ َای چشم ي صًرت استفادٌ شًد.از دستکش ي لباسُای محافظت کىىدٌ ي َمچىیه محافطت    P280 

P301+P312  .در صًرت بلعیدٌ شدن با مرکس مسمًمیت تماس گرفتٍ شًد 

 P302+P352  در صًرت تماس با پًست بًسیلٍ آب ي صابًن شستٍ شًد.  

P305+P351+P338  اگر لىس در چشم دارید در آيردٌ ي  –م برای مدتی با آب شستٍ شًد شدرصًرت تماس با چ

 آبکشی شًد ي با دکتر ي یا مرکس مسمًمست تماس بگیرید. 

P310  .بٍ سرعت با دکتر یا مراکس مسمًمیت تماس بگیرید 

 

 

اده ُای فٍی ایً ةروطّر جایگزیً جيام ٌصخَ ُای كتهی طده اشث. ُيیظَ ةَ آخریً ٌصخَ داده ُا کَ در شایث د

www.fabersurfacecare.com  .ىّجّد اشث ىراجؽَ کٍیدFaber Chimica  از خق جغییر دادن داده ُا و اطالؼات

 ىّجّد در ةروطّر را ةرخّرداراشث.

اطالؼات ىّجّد در ایً ةروطّر ةر اشاس ججرةَ گصحرده ىا درزىیٍَ  جدلیلات فٍی و ؼيهیاجی ىدصّل ارائَ طده اشث. اىا در 

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

در ىدصّل اٌجام دُید. اطالؼات و پیظٍِادات ارائَ طده را ٌيی جّان ةَ ؼٍّان جؽِد و یا ىصئّنیحی از جاٌب ىا در ٌغر داطث 

ُر گٌَّ ىصئّنیحی را  Faber Chimica Srlغیر كاةم کٍحرل اشث. ةٍاةرایً زیرا طرایط و روش اشحفاده از ىدصّل از جاٌب ىا 

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