
 محافظ

B1 700 

عملکرد باال، حالل؛  محصًلی ضذ لکٍ ي با سرعت خشک شذن باال ي با اثری کامال خىثی برای 

 سىگُای طبیعی، اگلًمرا ي تراکًتا.

B1 700  َیک ىدصّل ىدافغ ، خالل و ضد نکَ کَ ةا شرؾث ةصیار ةاالیی خظک ىی طّد و خصّصا ةرای ؾيهکرد ضد نک

كّی، و شرؾث شریؽ خظک طدن و ُيچٍیً ةدون کّچکحریً جادیری ةر روی ػاُر ىّادی کَ ةر آن ةکار گرفحَ ىی طّد جّشؿَ 

 ةر ادر کارةرد خصاس ةَ جغییر رٌگ ىی ةاطٍد جّصیَ طده. یافحَ اشث. ایً ىدصّل ةرای اشحفاده ةر روی جياىی شعّخی کَ 

اطتاع کٍٍده ) شاخحار آن ةَ طکهی اشث کَ ةَ شرؾث ادر ىلاوىث در ةراةر نکَ ةَ جای ىی گذارد و ُو زىان ةَ شرؾث خظک 

 ٌدارد(  ىی طّد، ةَ آن ىؿٍی کَ در ُیچ طرایعی وجّد اخحيال جغییر ػاُر ىّادی کَ ةر روی آن ةکار ةرده ىی طّد

ةِحریً ىدهّل ةرای ةِصازی شٍگ ُای ظتیؿی از كتیم الیو اشحّن ىی ةاطد کَ ةَ دنیم  B1 700ةَ دنیم ایً ىظخصَ ُا، 

 جغییر در رٌگظان ىدافؼث از آٌِا ةصیار شخث ُصحٍد. 

ؾخ جغییری در جٍفس ایً ىدهّنی ةصیار آشان و شریؽ ةرای ةَ کار گیری ىیتاطد و ةاؾخ ایجاد ُیچ گٌَّ غظایی ٌيیظّد و ةا

 اصهی شعح پّطض یافحَ ٌيیظّد.

اشث و ةَ ىرور زىان زرد ٌخّاُد طد ، ىٍاشب ةرای اشحفاده ةرای شعّح داخهی و خارجی  UVایً ىدصّل ىلاوم در ةراةر اطؿَ 

 ىیتاطد.

 كرار گیرد. ایً ىدصّل ُيچٍیً ةَ ؾٍّان شعدی ضد نکَ کَ در ارجتاط ةا ىّاد دافؽ آب اشث ىیحّاٌد ىّرد اشحفاده

 يیژگیُا ي مسیت استفادٌ ی ایه محصًل :  

 .خصّصا ةرای ىّاردی کَ ىظکالجی از كتیم جغییر رٌگ دادن دارٌد ةَ کار گرفحَ ىیظّد 

 .دارای خّاص ضد نکَ ىیتاطد 

 دارای شرؾث خظک طدن ةصیار ةاال 

 ةاؾخ جغییر رٌگ ىّاد ٌيیظّد 

 َىدافؼث از ىّاد در ةرار گرد و خاک و نک 

  افزایض شعح ةاالیی از دفؽ آبةاؾخ 

  ىلاوم در ةراةر اطؿَ ُایUV 

 در ظی زىان دچار زرد طدگی ٌيیظّد 

 ىلاوم در ةراةر ؾٍاصر 
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 مًارد کاربرد :  

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

آگهّىراشیيان ، جراکّجا، کّجّ، جراورجً، پرفیری، کّارجز، ةازانث، گراٌیث، الیو اشحّن، ىاشَ شٍگ، ىٍاشب ةرای اشحفاده ةر:ىرىریث

 .آگهّىرا رزیً کّارجزو  آگهّىرا رزیً ىرىریث، ىرىریث

 قذرت پًشاوىذگی :

m2/l 58-51  

 کاربردی: تجُیسات

 .غهعکو  اپهیکاجّر الىصّول، ةرس

 :مراحل کار

 آمادٌ سازی ي تمیسکردن سطًح :   

 ةا دكث شعح را جيیز کرده، اظيیٍان خاصم کٍید کَ ُیچ گٌَّ گردوخاک و کذیفی وجّد ٌداطحَ ةاطد.    -5

 از ةکار ةردن ایً ىدصّل ةر روی شعّح ٌو دار و ىرظّب پرُیز کٍید.   -2

 + شاٌحی گراد ةکار ةترید.71+ و 8ىدصّل را ةر روی شعّح ةا دىای ةیً    -6

 ُرگٌَّ شعح ىجاوری کَ جّشط ایً ىدصّل پّطاٌده ٌخّاُد طد را ةاید ىدافؼث کٍید.   -7

 کاربرد:

ن خاصم ىلدار ٌازک و یکدشحی از ىدصّل را ةر روی شعدی جيیز، خظک ةا اشحفاده از اةزار ىٍاشب ةکار ةترید. اظيیٍا   -8

 کٍید کَ الیَ ای یکدشث ةر روی کم شعح ةکار ةترید.

ىدصّل ةصیار شریؽ خظک ىیظّد و ؾيّىا ضایؿاجی ةَ جای ٌيیگذارد، زىاٌی کَ ةر روی شعح ىحراکو کَ دارای جذب ةاال   -9

حفاده از پارچَ خظک ٌيیتاطد ةَ کار ةرده ىیظّد ىيکً اشث ىلدار کيی ضایؿات ةر روی شعح ةاكی ةگذارد کَ ةَ راخحی ةا اش

 كاةم جيیز طدن ىیتاطد.

 دكیلَ ةَ کار ٌترید. 61در ىّرد شعح ُای كاةم جذب ةاال جّصیَ ىیظّد کَ دوىیً الیَ ىدصّل را زیر 

 مذت زمان خشک شذن:

 دكیلَ كاةم اشحفاده ىیتاطد. 61ىدصّل ةَ شرؾث خظک ىیظّد و در ُر صّرت ةؿد از 
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 بازگشایی سطح برای رفت يآمذ:  

 شاؾث پس از ةکار ةرده طدن ىدصّل ىیحّاٌد ىّرد اشحفاده كرار گیرد. 6انی  2شعح ةؿد از 

 محصًالت مکمل  تمیسکاری يوگُذاری :     

 neugelیا  algafloorةِصازی طده اٌد، جّصیَ ىی طّد کَ از  ایً ىدصّلشعّخی کَ ةا ةرای جيیز کردن روزىره  -

 اشحفاده کٍید.

  deterfugیا  faber30ةرای جيیز کردن ؾيلی شعّخی کَ ةا ایً ىدصّل ةِصازی طده اٌد، جّصیَ ىی طّد کَ از  -

 اشحفاده کٍید. )ةصحَ ةَ ٌّع شٍگی کَ كراره جيیز طّد(

 ةر شعّح ىرظّب یا ٌو دار ةکار ٌترید. ُیچ گاه ىدصّل را -

اگر ىدصّل ةر روی شعّخی کَ از كتم ةا ىّاد دافؽ آب در ارجتاط ةّده،ةَ ؾٍّان پّطض ضد نک ةکار ةرده طّد، صتر  -

 ةَ ظّر کاىم خظک طّد.  B1 700کٍید جا ىدصّل كتم از ةکار ةردن 

 یز کٍید.از ةکار ةردن ىدصّل ةر روی شعّخی کَ ةصیار داغ طده اٌد پرُ -

از ةکار ةردن ىدصّل ةر روی شعّخی کَ در فضایی كرار گرفحَ اٌد کَ اخحيال ةارش و ىَ و رظّةث دارد جهّگیری  -

 کٍید.

 + درجَ شاٌحی گراد ُصحٍد ةکار ةترید.71+ و 8ىدصّل را ةر شعّح دارای دىای  -

زىاٌی کَ ةر روی شعح جازه دوغاب طده ةکار ىی ةرید، صتر کٍید جا دوغاب یا ىدصّا چصتٍده ةَ ظّر کاىم خظک  -

 طده ةاطد.  

كتم از ةکارگیری ىدصّل ةر روی کم شعح، جّصیَ ىی طّد کَ ةخض کّچک و غیر كاةم اشحفاده ای را ةاةث ىٍاشب  -

 ةّدن ىدصّل چک کٍید. 

 تمیس کردن تجُیسات:

 پروشَ؛ ججِیزات را ةا انکم شفید جيیز کٍید.در آخر 

 وکات ایمىی:

 در زىان ةکارگیری ىدصّالت، ُيیظَ از ججِیزات ایيٍی ىٍاشب اشحفاده کٍید و از دشحّرانؿيم ُای روی ىدصّل پیروی کٍید.

 اطالعات فیسیکی ي فىی

                                        محلًل                                                                  ظاَر 

                                                                  شفاف                                                           روگ

               استًن                                                         رایحٍ 

   >                                       C           32°                                         وقطٍ اشتعال  

    g/l  02  ± 002       درجٍ ساوتی گراد 32يزن مخصًص در دمای 



 :وگٍ داری

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

 عمر مفیذ:

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

 بستٍ بىذی:

  : ةعری در ُر جؿتَ 52یک ةعری یک نیحری 

 8  : كّظی در ُر جؿتَ 7كّظی یک نیحری 

 شىاسایی خطرات:

H225   باعث ایجاد حساسیت شذیذ چشمی میشًد 

H319   .محلًلی قابل اشتعال 

H336   .احتمال سرگیجٍ ي گیجی يجًد دارد 

EUH066    .در صًرت استفادٌ مکرر، مًجب خشکی ي ترک پًست می شًد 

P101    .ٌدر صًرت داشته تًصیٍ پسشکی، محصًل را بٍ دکتر وشان داد 

P102    .دير از دسترس کًدکان قرار دَیذ 

P210   ت قرار دَیذ. بٍ دير از حرارت، سطًح داغ، شعلٍ ي استعمال ديخاویا 

P233    .ظرف را کامال بستٍ وگٍ داری کىیذ 

P261    .از تىفس کردن گاز، اسپری ي بخار آن جلًگیری کىیذ 

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 ىراجؿَ کٍیدFaber Chimica  از خق جغییر دادن داده ُا و اظالؾات

 ىّجّد در ةروطّر را ةرخّرداراشث.

جدلیلات فٍی و ؾيهیاجی ىدصّل ارائَ طده اشث. اىا در   اظالؾات 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 ٌؼرطيا و ٌّع ىّاد ىّرد 

از جاٌب ىا در اشحفاده در ىدصّل اٌجام دُید. اظالؾات و پیظٍِادات ارائَ طده را ٌيی جّان ةَ ؾٍّان جؿِد و یا ىصئّنیحی 

ُر  Faber Chimica Srlٌؼر داطث زیرا طرایط و روش اشحفاده از ىدصّل از جاٌب ىا غیر كاةم کٍحرل اشث. ةٍاةرایً 

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