
 محافظت کىىذٌ

CONCRETE HARDENER 

اشثاع کىىذٌ ای تر پایٍ آب ي َمچىیه ضذآب است، ي وًعی پًشاوىذٌ ترای کمک تٍ پًلیش زدن 

 مکاویکی کفُای تتىی می تاشذ. 

ایً ىدصّل خصّصا ةرای شرؼث ةخظیدن و آشان کردن پروشَ پّنیض زٌی کفِای ةحٍی جّشؽَ یافحَ، شطّخی کَ ةَ دنیم 

 داطحً خهم و فرج ُا ی طتیؽی و عرفیث ةاالی جذب آةظان ةرای پروشَ پّنیض زٌی شخث جر ُصحٍد. 

Concrete hardner  ىّاد % ةر پایَ آب اشث کَ دوشث دار ىدیط زیصث و ةدون ُیچ گ100ٌَّىدصّل  یکV.O.C  ىی

 اشحفاده از ایً ىدصّل چَ درطّل کارةرد و چَ پس از کارةرد ةرای ىدیط زیصث زیان آور ٌخّاُد ةّد. ةاطد.

 ایً ىدصّل ةَ ؼٍّان ةخظی از پروشَ ی پّنیض زٌی فّاید ىحؽددی را دارا اشث از جيهَ:

 ؼخ ایجاد اشحدکام و شخث طدن و ُيچٍیً ىلاوىث ةیظحر شطّح در ةراةر خط و خض و شاییدگی ىی طّد. ةا -

ایً ىدصّل ةا ىددود کردن جذب آب روی کف ةاؼخ افزایض ىلاوىث در ةراةر جياىی آشیتِایی کَ ةا افزایض رطّةث  -

 در ةحً ةَ وجّد ىی آیٍد ىی طّد. 

 ةرای خظک طدن شطح ىی طّد.  ةاؼخ شرؼث ةخظیدن ةَ ىدت زىان الزىَ -

ةاؼخ شرؼث ةخظیدن ةَ پروشَ ی پّنیض زٌی ىی طّد و از آٌجایی کَ ةاؼخ کاُض اصطکاک ةیً شطح و اةزار  -

 ىدت زىان ىی دُد.  پّنیض زٌی ىی طّد، ةَ کارةر اجازه ی ةکارةردن شطّح ةزرگحری در ُيان 

 ایً ىدصّل دارای خّاص ضد رطّةث ىی ةاطد. -

 شطّح ىی طّد. ةاؼخ ضدآب طدن -

 ةاؼخ کاُض ایجاد گرد وخاک ةر ىّاد ىی طّد. -

 ةاؼخ افزایض چظو گیر ؼيهکرد ضد نک ىی طّد.  -

 و ُيچٍیً ةاؼخ افزایض ٌحیجَ ی خاصم از پّنیض زٌی ىی طّد.  -

ایً اشث کَ ةا ٌفّذ کردن ةَ ةحً ةاؼخ شخث طدن آن ىیظّد کَ  concrete hardnerخاص جریً و ةرجصحَ جریً ىظخصَ 

 خّد ةاؼخ ایجاد ىدافغث در ةراةر رطّةث کَ یکی از آشیتِای اصهی و طایػ اشث ىی طّد.

 ازآٌجایی کَ ةاؼخ ایجاد غظاء ٌيی طّد، ُیچ گٌَّ جغییری در جٍفس و عاُر اصهی شطح ایجاد ٌيی کٍد. 

ً شطّخی ىاٌٍد یک ىدهّل ةرای ىلاوىث درةراةر ؼيهکرد واکس زدایی طدن ىدصّالت اشث و ُيچٍیسفت کىىذٌ تته 

 کاٌحر آطپزخاٌَ کَ ةا ىّاد غذایی ةصیار در جياس ُصحٍد را ىدافغث ىی کٍد. 

یً ىدصّل ةا جرکیب طدن ةا شطّح ضدنکَ ةاؼخ دشحیاةی ةَ ٌِایث ؼيهکرد خّاُدطد، ایً ىدصّل ةَ ؼٍّان ىاده اونیَ ا

 اده كرار ىی گیرد.ةرای ةَ ٌِایث رشاٌدن جادیر و پایداری ؼيهکرد ةِصازی ضدنکَ ىّرد اشحف
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 يیژگیُا ي مسیت استفادٌ ی ایه محصًل :

 .ىدافغث از ىّاد در ةراةر ورود رطّةث 

 .جهّگیری از ایجاد ٌيک و طّره زٌی 

 .ىدصّنی ةر پایَ آب 

 .شازگارةا ىدیط زیصث 

  جِی از ُرگٌَّ ىّادv.o.c  

 .ىٍاشب ةرای شطّح در جياس ةا ىّاد غذایی 

 .ىاٌػ از ایجاد ُرگٌَّ جغییر در عاُر اصهی شطح 

 .ىاٌػ از ایجاد غظاء 

 .دارای عرفیث ةصیار ةاال ةرای ٌفّذ کردن در زیر کف 

 .ىدافظ پایدار 

 ؽد از ٌصب.ةاؼخ شِّنث ازةیً ةردن دوغاب و جيیزکٍٍده ی ة 

 .ىاٌػ از ایجاد ُرگٌَّ جغییری در جٍفس 

 .جصریػ کٍٍده و آشان کٍٍده پروشَ پّنیض زٌی 

 مًارد کارترد : 

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

 ىٍاشب ةرای اشحفاده ةر اگهّىراشیيان و ةحً.  -

 قذرت پًشاوىذگی :

m2/l 10 /150  

 کارتردی:تجُیسات 

 غهطک. -اپهیکاجّر الىس وول-ةرس

 مراحل کار:

 آمادٌ سازی ي تمیسکردن سطًح :

 شطح را ةا دكث جيیز کٍید و از ؼدم وجّد ُرگٌَّ  گرد و غتار یا خاک روی شطح اطيیٍان خاصم کٍید. -  1

 از ةکارةردن ىدصّل ةر شطّح ىرطّب ةپرُیزید.  -2

 کَ ىلداری ٌو دارٌد ةکارةرد اىا شؽی کٍید جا جایی کَ اىکان دارد شطح خظک ةاطد. ىدصّل را ىی جّان ةروی شطّخی

 + درجَ شاٌحی گراد ةکارةترید. 40+5ایً ىدصّل را روی شطّخی ةا دىای   -3
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 . ُرگٌَّ شطح ىجاوری کَ ةا ىّاد ةکارگرفحَ ٌيیظّد را ةاید ىدافغث کٍید  -4

 وحًٌ کارترد پًلیش زوی:

 200/400ایً ىدصّل ىی ةایصث ةَ ؼٍّان ةخظی از پروشَ ی پّنیض زٌی ىکاٌیکی ةر روی شطّخی کَ كتال جّشط پّنیض ةا 

grain .پّطیده طده اٌد ةکار رود 

ةرای شرؼث ةخظیدن ةَ کم پروشَ، جّصیَ ىی طّد روٌد صیلم ىاشَ ای اونیَ ةصّرت خظک ةاطد ةرای جهّگیری از اطالف 

 وكث ةرای خظک طدن شطح و ةکارةردن ایً ىدصّل.

 concrete hardnerشاؼث كتم از ةکارگیری  48-24ةرای راه اٌدازی پروشَ خظک ذکر طده ةَ آب ٌیاز داریو و ىی ةایصث 

 کٍید و یا ةرای جهّگیری از اطالف وكث، ىی جّان ایً ىدصّل را كتم از طروع کردن اونیً پّنیض زٌی ىکاٌیکی ةکارةترید. صتر

ایً رویَ ةاؼخ ىددود کردن ىلدار آب جذب طده جّشط شطح ىی طّد کَ اجازه ی خظک طدن شریػ ةرای اٌجام ىراخم 

 .ىی ُد concrete hardner ةؽدی را كتم از ةکارگیری دوةاره 

اىکان اداىَ دادن پروشَ پّنیض زٌی ةؽد از ةکارةردن ىدصّل ةر روی شطح خظک وجّد دارد، طروع ةَ اداىَ پروشَ ةا اشحفاده 

 كتهی کَ ةکار ةرده طده اشث کٍید.ایً دوىیً ةخض پروشَ پّنیض زٌی ىی ةایصث ةا آب اٌجام طّد. grainاز ُيان شایز 

 ىّرد اشحفاده كرار گرفث، شطح ىی جّاٌد ةا پرداخث پّنیض طیيیایی ةِصازی طّد. 800شایز  grainةؽد از ایٍکَ 

ةا اشحفاده از اپهیکاجّرالىس وول، غهطک، ةرس و اپهیکاجّر ةی ُّازی یا ُر ٌّع اةزار دیگر کَ ىٍاشب ةاطد، روی شطح خظک   -5

از ایً ىدصّل ةکار ةترید. اطيیٍان خاصم کٍید کَ الیَ ای یکدشث ةرای  ، جيیز و طً ىال طده را ةا ىلدار ىٍاشب و یکدشحی

 پّطض کم شطح ةّجّد آورید.

در صّرت کارةرد ىدصّل ةخصّص ةر روی شطّخی کَ كدرت جذب دارٌد، پروشَ را ةا اشحفاده از ُيیً روش یکتار دیگرةؽد از 

 شاؼث ةؽد از اونیً دفؽَ ةرای ةار دوم اٌجام دُید. 2-1گذطث 

ةا درٌغر داطحً ایٍکَ ٌحیجَ شطح ،ٌیاز ةَ پّنیض زٌی ىکاٌیکی ةیظحری خّاُد داطث، نزوىی ٌدارد کَ ةر روی ىدصّالت   -6

 ةاكی ىاٌده جيرکز داطحَ ةاطید زیراکَ در ىراخم ىحّانی از ةیً خّاٍُد رفث. 

 طروع کٍید.   concrete hardnerشاؼث پس از اشحفاده از  4را ةؽداز  grainپروشَ ىرخهَ ةؽدی پّنیض زٌی   -7

اجازه دُد جا ةطّر کاىم خظک طّد جّصیَ ىی طّد کَ در روز ةؽدی ایً ىرخهَ از  concrete hardnerةرای ایٍکَ ةَ 

 کاراٌجام طّد.

کارةرد ایً ىدصّل ةرای کيک ةَ پروشَ طً ىال ىکاٌیکی، ُيچٍیً كتم از ایٍکَ کاطی و یا اشهب ةکارةرده طّد اىکان پذیر 

 ز ىی ةاطد. ٌی
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 محصًالت مکمل وگٍ داری ي تمیسکىىذٌ:

یا   neugelةرای جيیزکردن روزىره شطّخی کَ ةا ایً ىدصّل ةِصازی طده اشث، جّصیَ ىی طّد کَ از  -

algafloor .اشحفاده کٍید 

 اشحفاده کٍید.  faber30 ةرای جيیزکردن ؼيلی شطّخی کَ ةا ایً ىدصّل ةکارةرده طده اٌد ، جّصیَ ىی طّد از  -

ویا   star shine-k400ةرای پّنیض زدن شطّخی کَ ةا ایً ىدصّل ةِصازی طده اٌد جّصیَ ىی طّد از  -

cristalfab .اشحفاده کٍید 

  و یا     hidro 150ضدنکَ ةّدن شطّخی کَ ةا ایً ىدصّل اؼيال طده اٌد، جّصیَ ىی طّد از  ةرای افزایض ىدافغث -

b1/700    شحفاده کٍید.ا 

 َا: ییدستًرالعمل َا ي راَىما

 ایً ىدصّل آىاده اشحفاده ىی ةاطد و ٌیازی ةَ ركیق کردن ٌدارد. -

 از ةکارةردن ىدصّل ةر روی شطّح ىرطّب پرُیزکٍید. -

 از ةکارةردن ىدصّل ةر روی شطّخی کَ داغ طده اٌد پرُیز کٍید. -

 +درجَ شاٌحی گراد ةکارةترید. 40+5ایً ىدصّل را روی شطّخی ةا دىای  -

 كتم از ةکارةردن ىدصّل، ىٍحغرةياٌید جا ةحً کاىال خظک طده ةاطد. -

دشحرشی کَ ىّرد اشحفاده  كتم از ةکار ةردن ىدصّل ةر روی کم شطح، جّصیَ ىی طّد کَ كصيث کّچک و دور از -

 ٌیصث را ةرای ىٍاشب ةّدن ىدصّل اىحدان کٍید.

 تمیسکردن تجُیسات:

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

 :یمىیوکات ا

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

 ایيٍی ىدصّل را رؼایث کٍید.

 اطالعات فیسیکی ي فىی

 محلًل شفاف                                شکل ظاَری محصًل                                             

 وگتی ر            روگ                                                                       

 تذين تً                                                رایحٍ                                                                      

PH                                                                                    ...1  / .1.1 

   g/l .1  ± ..11                                                                   يزن مخصًص

 

 



 : وگٍ داری

 عرف 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. 24

 تستٍ تىذی:

  ةطری درُر جؽتَ.12   نیحری:  1ةطری 

  كّطی در ُر جؽتَ. 4نیحری:         5كّطی 

  نیحری. 10كّطی 

 خطرات: ییشىاسا

 H315 .در صًرت تماسة تا پًست تاعث ایجاد حساسیت پًستی می شًد 

 H319 .تاعث ایجاد حساسیت چشمی شذیذ ي جذی می شًد 

 P264  .تعذ از استفادٌ تٍ طًر کامل شستشً دادٌ شًد 

 P280 دستکش، لثاس ي محافظت کىىذٌ چشم ي صًرت استفادٌ شًد.-از محافظت کىىذٌ َایی مثل 

 P302+P352 .در صًرت تماس تا پًست، سریعا تا آب ي صاتًن شستٍ شًد 

 P305+P351+P338  در صًرتیکٍ محصًل تا چشم تماس پیذا کرد سریعا محل مًرد وظر را تا آب شستشً دادٌ ي

 از لىس آن را خارج ومًدٌ ي تٍ شستشًی چشم تا زمان پاک شذن کامل ادامٍ دَیذ.   در صًرت استفادٌ

 

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 ىراجؽَ کٍیدFaber Chimica  داده ُا و اطالؼات از خق جغییر دادن

 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 

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

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

ُر  Faber Chimica Srlٌغر 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 راةطَ ةا اشحفاده از
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