
 تویسکٌٌذُ ّا

ALGAFLOOR 

خٌثی ترای استفادُ رٍزاًِ سطَح فشردُ ّستٌذ)هستحکن( یا  ph تویسکٌٌذُ ای است تا غلظت

 پَلیش زدُ شذُ ٍ یا سطَحی تا قذرت ًفَر پاییي.

خٍذی و ةا خاصیث جَ ٌظیٍی پاییً اشث. ایً ىدصّل ىخصّص کارةرد روزاٌَ اشث و  phایً ىدصّل یک جيیزکٍٍده ةا غهظث 

ةرای اٌّاع شطّخی کَ دارای كدرت جذب کو ُصحٍد ةکار ىی رود، در صّرجی کَ ىدصّالت شٍحی اصّال ةاكی ىاٌده ُایی ةر روی 

 .شطّح ةا كدرت جذب پاییً از خّد ةَ جای ىی گذارٌد کَ ةاغخ ایجاد نکَ ىی طّد 

دارای ویژگی جيیزکٍٍدگی ةصیار غانی و رایدَ خّطایٍد طّالٌی ىدت اشث. ایً ىدصّل دارای کارةرد   ALGAFLOORىدصّل 

 آشان ةا غيهکرد ةصیار شریع ىی ةاطد. 

ALGAFLOOR  .ةا اةزارُای شٍحی جيیزکٍٍده شطّح ةکارةرده ىی طّد کَ ٌیاز ةَ آةکظی ٌدارد 

 کَ آن  ةاغخ ُیچ گٌَّ آشیتی ةَ ىدصّالت ٌيی طّد. و ویژگی ىّدر از ةیً ةرٌده ی ن

 ٍیژگیْا ٍ هسیت استفادُ ی ایي هحصَل :

 .پّدر جيیزکٍٍده ةصیار غانی 

 PH .)خٍذی )ىدصّنی ىالیو اشث 

 .ةدون ٌیاز ةَ آةکظی 

 .ًدارای رایدَ دنٍظی 

 .ةاغخ ایجاد ُیچ گٌَّ آشیتی ةر روی شطّح ةکار ةرده طده ٌيی طّد 

 ةر روی شطح ٌيی طّد. ةاغخ ایجاد غظاء 

 .جادیری در ظاُر شطح ٌيی گذارد 

 هَارد کارترد : 

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

شراىیک -شراىیک کراکّئم–ةازانث –اگهّىرا رزیً کّارجز -اگهّىرا رزیً ىرىریث-ىٍاشب ةرای اشحفاده ةر اگهّىرا ىرىریث شیيان

 الیو اشحّن.-ىرىریث-جراورجً--پّرشهیً طتیػی و ةافث دار-پّرشهیً پّنیض زده-پّرشهیً-گراٌیث-کهیٍکر -طدهنػاب داده 

 

 قذرت پَشاًٌذگی :

m2/l 0011 -011  
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 کارتردی:تجْیسات 

 جيیزکٍٍده کف. -ىاطیً جک دیصکی-پارچَ

 هراحل کار:

 آهادُ سازی ٍ تویسکردى سطَح :
 شطح را ةا دكث جيیز کٍید و از غدم وجّد ُرگٌَّ  گرد و غتار یا خاک روی شطح اطيیٍان خاصم کٍید.   -0

 :ًحَُ استفادُ 

 ىی ةایصحی ىدصّل را پیض از اشحفاده ركیق کرد.  -2

 پّرشهیً( -شراىیک -نیحر آب . )در شطّح اگهّىرا کّارجز 8از ىدصّل در گرم  01-21 -

 نیحر آب. )ةرای شطّح شٍگِای طتیػی ةا پرداخث پّنیض( 8گرم از ىدصّل در  61-71 -

ةػد از ركیق کردن ىدصّل ةا آب طتق اٌدازه ُای ذکر طده، ةا اشحفاده از اةزار ىٍاشب طروع ةَ طصحً شطح کٍید.ىدصّل را ةر 

 وی شطح ىّرد ٌظر پخض کرده و الیَ ای ىٍاشب ایجاد کٍد و در صّرت وجّد نکَ ُای غيیق جر شطح را ىدکو جر جيز کٍید.ر

درصّرت ركیق طدن ىدصّل ةا ىلادیر ةاال دیگر ٌیازی ةَ آةکظی شطح وجّد ٌدارد و پس از خظک طدن، شطح ىّردٌظر آىاده 

 اشحفاده ىی طّد. 

 ّا: ییدستَرالعول ّا ٍ راٌّوا

 ایً ىدصّل ةدون ُیچ گٌَّ دشحّرانػيم خاصی ىّرد اشحفاده كرار ىی گیرد.

 تویسکردى تجْیسات:

 در پایان کار، ىی جّان ججِیزات ةَ کارةرده طده را ةا آب طصحظّ داد. 

 :یوٌیًکات ا

دشحّرانػيم ُای ىرةّط ةَ ایيٍی ٍُگام اشحفاده از ىدصّل، ُيّاره از ججِیزات خفاظحی طخصی ىٍاشب اشحفاده کٍید و ةا دكث 

 ىدصّل را رغایث کٍید.

 اطالعات فیسیکی ٍ فٌی

 هحلَل شفاف                           شکل ظاّری هحصَل                                                  

 سثس             رًگ                                                                      

 هعوَلی  رایحِ                                                                               

PH                                                                                   0.0  /0.0 

 



 :ًگِ داری

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

 عور هفیذ:
  ىاه در ةصحَ ةٍدی اصهی، ىِر و ىّم طده، ٌگَ داری در ىکاٌی شرد و خظک. 27

 تستِ تٌذی:

  ةطری در ُر جػتَ.02نیحری:     0ةطری 

  كّطی در ُر جػتَ. 7نیحری:      8كّطی 

 نیحری. 01كّطی 

 خطرات: ییشٌاسا

H319  .تاعث ایجاد حساسیت شذیذ چشوی هی شَد 

H336  .اهکاى خَاب آلَدگی ٍ سرگیجِ ٍجَد دارد 

P264  .تعذ از کارترد هی تایست کاهال شستِ شَد 

P261  .از استشوام تخار، اسپری ٍ گاز ٍ... هحصَل پرّیس شَد 

P271  .تٌْا در هحیطْای سرتاز ٍ تا تَْیِ هٌاسة هحصَل را تکار تثریذ 

P280  دستکش، لثاس ٍ هحافظت کٌٌذُ چشن ٍ صَرت استفادُ شَد.-هثل از هحافظت کٌٌذُ ّایی 

P304+P340  .درصَرت ترٍز ّرگًَِ اختالالت تٌفسی سریعا تِ فضای تاز ترٍیذ 

P305+P351+P338   در صَرتیکِ هحصَل تا چشن تواس پیذا کرد سریعا هحل هَرد ًظر را تا آب شستشَ دادُ ٍ در

 ًوَدُ ٍ تِ شستشَی چشن تا زهاى پاک شذى کاهل آى اداهِ دّیذ.   صَرت استفادُ از لٌس آى را خارج

 

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

www.fabersurfacecare.com  .ىّجّد اشث ىراجػَ کٍیدFaber Chimica  از خق جغییر دادن داده ُا و اطالغات ىّجّد

 در ةروطّر را ةرخّرداراشث.

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

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

از جاٌب ىا در ٌظر داطث در ىدصّل اٌجام دُید. اطالغات و پیظٍِادات ارائَ طده را ٌيی جّان ةَ غٍّان جػِد و یا ىصئّنیحی 

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

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