
 پرداخت َا ي ياکس َا 

B1 920 

محصًلی تا حالل آب ي کارترد آسان کٍ  ترای سطًح افقی یا سطًحی کٍ درمعرض رفت ي آمد  

 ویستىد  مىاسة است . 

را ىی جّان ةَ صّرت  ىدهّل در آب اشحفاده کرد کَ  جایگزیً واکس جاىد یا واکس ىایؿ ةا خالل آب  ایً ىدصّل  رزیٍی

 ىی ةاطد. ةَ ویژه ایً ىدصّل ىٍاشب  ةرای شػّح افلی و شػّخی اشث کَ در ىفرض رفث و آىد ٌیصحٍد. 

ایً ىدصّل یک الیَ شتک و ةصیار ىلاوىی را ایجاد ىی کٍد کَ ةاـخ درخظٍدگی ةیظحر شػح کار طده  و طيً آٌکَ 

 ؽاُرآن زیتاجر و رٌگ آن را کاىال ٌيایان ىی شازد ، جيیز کردن شػح ةِصازی طده را ةصیار آشان جر ىی کٍد. 

یصحٍد شاخحَ طده، ىکاٌِایی کَ  پّنیض زدن ةا ایً ىدصّل ةخصّص  ةرای جياىی شػّخی کَ در ىفرض رفث و آىد ٌ

اشحفاده از روطِای شٍحی ةصیار دطّار اشث؛ ىاٌٍد شػّح ـيّدی یا شػّح ةاالیی خيام ، شػّح کار شٍگی و ُيچیً 

 جایگزیً ىدصّالت شٍحی کَ ةَ خاغر داطحً خالنِای كّی کَ دارای ةّی جٍد و زٌٍده ا ی ُصحٍد ىی ةاطد.

 فادٌ ی ایه  محصًل :  يیژگیُا ي مسیت است

 جال و درخظض کافی را ةر روی اجصام ایجاد ىی کٍد؛ 

 ةر شخحی و ىلاوىث شػح ىی افزاید  ؛ 

  کارُای جيیز کاری روزىره  را آشان جر ىی شازد؛ 

  کارةرد شریؿ و آشاٌی دارد ؛ 

 َاشحفاده کرد؛ از ایً ىدصّل ُيچٍیً ىی جّان ةر روی شػّخی کَ  واکصِای دیگر ةر روی آن ةَ کار رفح  

  ایده آل ةرای پّنیض زدن دیّارُا، شػّح افلی یا شػّح ـيّدی کَ در ىفرض رفث و آىد ٌیصحٍد؛ 

  

 کارتردَا :

ایً ىدصّل فلع ةرای  فظای داخهی ؛ و اشحفاده  ةر روی شٍگ گراٌیث، ىرىریث، شٍگ آُک و جراورجیً ىٍاشب ىی ةاطد  

 . 

 قدرت پًضاوىدگی :

m2/l  03-03    ةرای اونیً اشحفاده 

m2/l 03-03   ةرای خفؼ و ٌگِداری 

 

 :  تجُیسات کارتردی

 ةرس،اپهیکاجّر الىس وول دشث افزار پّشث ةره ای ، غهػک، پارچَ ، اشپری )آب پاش(. 

 دشث افزارُای ىاطیٍی ، دشث افزارُای  پّنیض زن گردان چٍد کاره .:  اةزارُای پّنیض زن
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 مراحل کار: 

 آمادٌ سازی ي تمیسکردن سطًح :

 ةَ دكث شػّح را جيیز کرده  و ىػيئً طّید کَ ُیچ ادر گرد و غتار یا  نکَ ای  ةاكی ٌياٌده اشث؛  .5

 ةرای شػّح خیس و ىرغّب  اشحفاده ٌکٍید؛   B1 920ُرگز از   .0

 + درجَ ىی ةاطد اشحفاده کٍید؛73+ جا  0ایً ىدصّل را ةر روی شػّخی کَ دىای آٌِا ةیً  .0

 ٍُگام کار ةا ایً ىدصّل  ىراكب شػّح  ىجاور  ةاطید  کَ  ةَ ایً ىّاد آنّده ٌگردد؛  .7

جّصیَ ىی طّد از ایً ىدصّل را  در شػّح  کّچک ةَ کار ةترید  جا پّنیض زدن آٌِا ةا دشث افزار شاب زن گردان یا  .0

 كاةم اٌفػاف راخث جر ةاطد؛ 

جّصیَ ىی طّد  ایً ىدصّل را  ةا  اپهیکاجّری کَ  دارای ٌازل گظاد اشث اشحفاده کٍید. ةا ایً روش طيا ىی جّاٌید  .3

 یادجری ةَ روی شػح کار ةپاطید.ىدصّل را ةا شرـث ز

  

 ريش استفادٌ :  

 0-0ةػری را کاىال جکان داده و ىلدار کيی از ىدصّل را ىصحلیيا ةر روی شػح ىّرد اشحفاده اشپری کٍید. ىفيّال  .4

 ةار اشپری کردن ىدصّل ةرای ةخظِای کّچک یک شػح  کافی اشث. 

د. ةرای شػّح کّچک ، ىی جّان  آن  را ةَ غّر دشحی و ةا ةَ  ىدض اشحفاده از ىدصّل ، شػح کار را پّنیض ةزٌی .5

یا  پظو  فهزی  اٌجام داد.  جّصیَ ىی طّد ةرای شػّح ةزرگحر از  اشحفاده از  یک جکَ  پارچَ کاىال ٌخی ، پد شفید

را جيام  دشث افزار پّنیض زن گردان چٍد کاره  ةَ ُيراه  پد شفید و یا دشث افزار پّشث ةره ای، یا پظو فهزی  کار

 کٍید.  

ىػيئً طّید کَ  دشحگاه پّنیض زن خرکات ىحدد انيرکزی اٌجام ىی دُد  ةَ غّری کَ ىدصّل  ةر روی  جيام 

 ةخظِا یی کَ ایً ىدصّل ةَ آن آغظحَ طده اشث  ةَ غّر یکٍّاخث و ىصاوی پخض ىی طّد.

شپری طده ( پاک طده جا در پایان شػدی کار پّنیض زدن  را ةر روی شػح اداىَ دُید جا جياىی ةاكیياٌده )ىّاد ا .6

 یکٍّاخث و پرداخث طده داطحَ ةاطید. 

 در ىرخهَ ی ةفد ، پروشَ را ُيان غّر کَ در ةاال جّطیح داده طد جکرار کٍید.    .53

 Dry)  ةفد از آٌکَ ُيَ فظای شػح کار ةَ ایً ىدصّل آغظحَ طد، ةلایای ىّاد را ةا اشحفاده از یک گردگیر خظک   .55

mop) روی شػح کار پاک کٍید. از 

 مدت زمان خطک ضدن :

 ایً ىدصّل ةَ شرـث خظک طده و ةفد از خظک طدن ىدصّل دیگر ٌیازی ةَ ىٍحؾر ىاٌدن وجّد ٌدارد.

 

 تازگطایی سطح ترای رفت يآمد:

کَ در ىفرض رفث و آىد ُصحٍد   اگرچَ ایً ىدصّل  زىان زیادی ةرای خظک طدن الزم ٌدارد ؛ ونی آن را  در  ىکاٌِایی

 ةَ ُیچ ـٍّان اشحفاده ٌکٍید. 
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 محصًالت مکمل  تمیسکاری يوگُداری:

    DECERA Pیا    DEC 21کَ ةا ایً ىدصّل ةِصازی طده اٌد، از   جّصیَ ىی گردد  ةرای واکس زدایی  شػّخی

 اشحفاده طّد.

 

 : َا ییَا ي راَىما دستًرالعمل

 ُرگز از ایً ىدصّل  ةر روی شػّح ٌيٍاک و خیس اشحفاده ٌکٍید ؛  -

 ُیچگاه ایً ىدصّل را ةر روی شػّح ةیض از خد گرم ةَ کار ٌترید ؛ -

ةگذارید  جا خانث چصتٍدگی یا خیصی ىدصّل ٍُگاىی کَ آن را ةر روی شػدی کَ جازه کار گذاطحَ  و یا   -

 دوغاب آن را جازه ریخحَ اید  ةَ غّر کاىم ةرغرف گردد؛

 از ایً ىدصّل ةرای شػّح ةیروٌی اشحفاده ٌکٍید ؛ -

ّصیَ ىی طّد کَ ىلدار  کيی از آن را ةر كتم از ایٍکَ ةَ غّر کاىم ایً ىدصّل را ةر روی شػّح ةَ کار ةترید ج  -

 روی یک شػح ةی اشحفاده  اىحدان کٍید جا از ىٍاشب ةّد ن آن ىػيئً طّید. 

 

 :تمیس کردن تجُیسات

 در پایان ، وشایم آغظحَ ةَ ایً ىاده را ىی جّان ةا آب ىفيّنی طصث .  

 

 :ایمىیوکات 

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

    ایيٍی ىدصّل را رـایث کٍید.

 اطالعات فیسیکی ي فىی

 مایع                    ضکل ظاَری محصًل                                      

 سفید                     روگ                                                               

 ضیریه      رایحٍ                                                                            

   g/l 5  0222        گراد                 یدرجٍ ساوت 02 یگراوص خاظ در دما

PH                                                                                    2.5  ±  9      

 

 وگٍ داری

 .در جای خظک و خٍک ٌگَ داری کٍید ؽرف را ةا در ةصحَ و
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 عمر مفید: 

    ىاه در ةصحَ ةٍدی اصهی، ىِر و ىّم طده، ٌگَ داری در ىکاٌی شرد و خظک. 03

 تستٍ تىدی :

  َةػری 50ةَ صّرت ةػری 7 ُر جفت 

 كّغی  77 ُر جفتَ  ةَ صّرت كّغی 

 

 َطدارَا :

 ایً ىدصّل ةراشاس  اشحاٌداردُای روز  غتلَ ةٍدی ٌيی طّد .

 

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 ىراجفَ کٍیدFaber Chimica  از خق جغییر دادن داده ُا و اغالـات

 ىّجّد در ةروطّر را ةرخّرداراشث.

ر اشاس ججرةَ گصحرده ىا درزىیٍَ  جدلیلات فٍی و ـيهیاجی ىدصّل ارائَ طده اشث. اىا اغالـات ىّجّد در ایً ةروطّر ة

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

ن ةَ ـٍّان جفِد و یا ىصئّنیحی از جاٌب ىا در اشحفاده در ىدصّل اٌجام دُید. اغالـات و پیظٍِادات ارائَ طده را ٌيی جّا

ُر  Faber Chimica Srlٌؾر داطث زیرا طرایع 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 راةػَ ةا اشحفاده از
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