
 ىىدٌ َاکتمیس

DECERA/P 

قلیایی ، تمیسکىىدٌ ای تغلیظ شدٌ کٍ برای از بیه بردن ريغه ي َمچىیه بقایای الی ي  محصًل

 غیر الی بکار می ريد. 

 ایً جيیزکٍٍده ای جادیر گذارةر روی ةلایای روغٍی و خحی کٍَِ و ُيچٍیً از ةیً ةرٌده دیگر نکَ ُای آنی ىاٌٍد: روغً گیریس، پهیيرُا

 ىذم شیهیکّن، واکس، رزیً و دیگر شطّح ىی ةاطد.

ّاد ایً ىدصّنی پایدار و جادیرگذار ةر اٌّاع نکَ ُای كدیيی ىاٌٍد ةاكی ىاٌده ی کارُای آٍُی و یا شطّح پر رفث و آىد و ةاكی ىاٌده ُای ى

ار ىٍاشب ةرای ىدیط ُای ةزرگ ىذم کفِای آنی و غیر آنی ىی ةاطد. ایً ىدصّل کارةرد ةصیار آشان و شریع دارد،ةَ ایً ىٍظّرکَ ةصی

 صٍػحی، اطپزخاٌَ ُای خرفَ ای و کارگاُِا و ...

ایً ىدصّل ُيچٍیً ةرای از ةیً ةردن ةاكی ىاٌده ُای ىّاد غیر آنی ىاٌٍد: پّطاٌٍده ُا و پرکٍٍده ُای ةر پایَ شیياٌی، و ةرای جياىی 

ٍد ىذم ىرىریث و دیگر ىدصّالت ةر پایَ آُکی  راه خهی ةصیار ایده آنی ىی ةاطد، شطّخی کَ در ةراةر ىداخهَ ةا ىّاد اشیدی ىلاوم ٌیصح

DECERA/P .ُيچٍیً ةر رو غظاء شطّخی کَ ةدنیم ٌگَ داری ٌادرشث ایجاد طده اشث، ىّدر ىی ةاطد 

کَ خالل و از ةیً ةرٌده واکس ىی ةاطد ةرای از ةیً ةردن   dec21ایً ىدصّل ٌَ جٍِا ةَ صّرت ىصحلم كاةم اشحفاده اشث ةهکَ غيّىا ةا 

 ىػروف اشث.  double wax strippingغيیق و کاىم واکس اشحفاده ىی طّد کَ ةػٍّان 

Double wax stripping   یک روطی ةرای ازةیً ةردن جرکیتات آنی و ةاكی ىاٌده ُا از روی شطّح واکصی ، رزیٍی و یا نکَ ُای روغٍی

 فحَ اشث. جّشػَ یا

 يیژگیُا ي مسیت استفادٌ ی ایه محصًل :

 - (دارای كدرت ةصیار غانیwax stripping)  ..واکس زدایی ىی ةاطد 

 - .جادیر ةصیار ةر روی ةاكی ىاٌده ُای شیياٌی از روی شطّح خصاس ةَ اشیدی 

 -.یک ىدصّل پایدار، ىٍاشب ةرای اشحفاده ةر اٌّاع گٌّاگّن ىّاد 

 - ىاٌع از ایجاد ُرگٌَّ جغییر در ظاُر ىی ةاطد.ىالیو ةر شطّح و 

 -.از ةیً ةرٌده ی واکصِای ىّجّد 

 -.ایده آل ةرای جيیز کردن غيیق ىدیط ُای پر رفث و آىد 

 -.ُيچٍیً ىٍاشب ةرای پّطاٌٍده ُای ىصٍّغی کف ُا 

 -.از ةیً ةرٌده نکَ ُایی کَ جّشط روغً و گیریس ةّجّد آىده اٌد 

 -.دارای رایدَ ای ىالیو 

 - ىی جّاٌد ةا از ةیً ةرٌده واکصی ةر پایَ خالل ةرای غيهکردdouble was stripping   .اشحفاده طّد 
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 مًارد کاربرد : 

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

، اگهّىرا رزیً ىرىریث،اگهّىرا کّارجز ىرىریث،جخحَ شٍگ،ىاشَ شیيان ىرىریث ىٍاشب ةرای اشحفاده ةر شطّح: اگهّىرا

شراىیک الیو اشحّن ، ىرىریث، جراورجً، شراىیک کراکّئم،  گراٌیث،شٍگ،ةازانث، شٍگ الوا،ةازانث گداخحَ طده، شیيان ةحً،

     و طتیػی، شٍگِای ةازشازی طده، کّارجز، جراکّجا، جاف. -پّنیض خّرده-ةافث دار-نػاب دیده، کهیٍکر، کّجّ، پّرشهیً شفانیً

 قدرت پًشاوىدگی :

m2/l 58-51 

 تجُیسات کاربردی: 

 پارچَ، ىاطیً جک دیصکی، جيیزکٍٍده کف.

 :بصًرت مستقلDECERA/P برای استفادٌ از مراحل کار 

 آمادٌ سازی ي تمیسکردن سطًح : 

ُرگٌَّ ةاكی ىاٌده ای را ةا اشحفاده از جارو یا جاروةركی  از روی شطّح جيیز و پاک DECERA/P كتم ازطصحً شطّح ةا   -5

کرده. )گرد و خاک و..( جّصیَ ىی طّد کَ در ُر ةار اشحفاده از ىدصّل، ةخض کّچکی از شطح را ىّرد ةِصازی كرار 

ىدیط ةٍاةر شطح جذب ىّاد جصيیو گیری ىی طّد.زىاٌی کَ ةر شطّخی ةا جذب ةاال ةکار ةده ىی طّد، ىاٌٍد دُید.اٌدازه 

ىحرىرةع ةاطد ةرای اطيیٍان از ایٍکَ از ةیً ةرده واکس ةطّر کاىم ةَ   8-7جراکّجا ٌتاید شطح ىّرد اشحفاده ةیض از  کّجّ یا 

 شطح ٌفّذ ٌکٍد زیراکَ ایً غيم ىّجب جهّگیری از غيهکرد آن ىی طّد. 

زىاٌی کَ ةَ شطّخی ةا جذب پاییً ةکار ىی رود، ىاٌٍد شٍگِای طتیػی پّنیض خّرده، شراىیک و جایهِا و شفانیً، ةٍا ةر 

 رةر ، ىی جّان از شطح ةزرگحری اشحفاده کرد.ٌیازُا و ظرفیث کا

 : وحًٌ کاربرد

ةٍا ةر ٌیاز و ىلدار کذیفی ىّجّد ةر روی شطح، ىدصّل را ىی جّان ُو ةدون ركیق طدن و ُو ةا غيم ركیق کردن درآب ةکار 

 ةرد. 

و یا در زىان خم کردن رزیً، واکس یا پّنیير ىّرد   double wax strippingاگر ةَ غٍّان ىرخهَ ٌِایی در  -

 % ركیق طّد. 81اشحفاده كرار گیرد ، ىدصّل ىی ةایصث در 

در ىّاكػی کَ ةر روی شطّح ةا كدرت جذب ىاٌٍد کّجّ یا ةحً ةکار ىی رود، ىی جّان ىدصّل را ةدون غيم  -

 ركیق کردن ىّرد اشحفاده كرار داد.

ً ةردن طایػات در خجو ةاال ىّرد اشحفاده كرار گیرد، ىی ةایصث ىدصّل را اگر ةرای نکَ زدایی كّی از ةی -

 % آب ركیق کٍید. 61-21در 

 58، طتلَ ُظحو، واخد :78آدرس: طریػحی، خیاةان کالُدوز، ةیً ىػحلد و ٌاىدار، پالک 

 :2296887فکس:     29976672جهفً: 



% 51ىّرد اشحفاده كرار گیرد، ىی ةایصث ىدصّل را ةَ ىلدار  اگر ةَ غٍّان از ةیً ةرٌده ی شاده ةرای جيیز کردن کف -

 ركیق کرد.

ىدصّل ركیق طده ىّرد ٌظر را ةر روی کم شطح ةصّرت یکدشث ةا اشحفاده از ىاطیً جک دیصکی و یا ةرس ةزرگ ةکار   -2

 ةترید و پّطض دُید.

دكیلَ  58-51شخحی نکَ اجازه دُید جا ةرای ىدت  ةا اشحفاده از ىاطیً جک دیصکی یا ةرس ةر روی شطح وةا جّجَ ةَ ٌّع  -6

پروشَ ةرای خم طدن و پاک طدن ىّاد )طایػات( ةر روی شطح گذر کٍد.ایً ةاغخ جلّیث غيهکرد خم طدن ىّاد ىی طّد و 

 ةَ طيا ٌحیجَ ىٍاشب جری را ىی دُد.

جتران ىدصّنی کَ جّشط شطح جذب اگرىدصّل ةر روی شطّخی کَ دارای كدرت جذب ةیظحری دارٌد ةکار ةرده طّد، ةرای 

 طده اشث ىيکً اشث ٌیاز ةَ اطافَ کردن ةیظحر ىدصّل ةر روی شطح وجّد داطحَ ةاطد. 

 ةرای دشحیاةی ةَ ٌحیجَ ةِحر، خیهی ىِو اشث کَ شطح جّشط یک الیَ ىٍاشتی از ىدصّل ةَ طّر کاىم پّطض ةیاةد. 

ةٍاةَ ٌّع نکَ و کذیفی ىّجّدی کَ ىی ةایصث از ةیً ةرود، ةکار ةرده ىی ایً پروشَ ةا اشحفاده از ةرس و دیصکِای ىّرد ٌیاز 

 طّد.

 پد شفید: ةرای کارةرد ةر روی شطّح پّنیض خّرده ىذم ىرىریث ، الیو اشحّن و ىّاد نػاب داده طده و..

 و جراکّجا و ةحً..  پدآةی روطً یا شتز: ةرای کارةرد ةر شطّح ٌاُيّار و پّنیض ٌخّرده ىذم کّجّ

ةػد از گذطث ىدت زىان ةاال، ةاكی ىاٌدُِای ةر روی شطح را پاک کٍید. ىلداری آب کافی ةر روی شطح ةَ ىدصّل اطافَ   -7

کٍید و آن را ةطّر یکدشث ةا ىاطیً جک دیصکی یا ةرس پخض کٍید ودر ٌِایث ُرگٌَّ طایػات ةجا ىاٌده را پاک کٍید. پاک 

جيیزکٍٍده ىایػات اٌجام طّد ةِحریً ٌحیجَ را ىی دُد، و ةػد از آن ىاةلی اطافات ةجا کردن شطح زىاٌی کَ ةا جاروةركی ُای 

 ىاٌده را ىی جّان ةا کيک پارچَ یا خّنَ كاةم جذب جيیز کرد. 

ةػد از پاک کردن طایػات ةاكی ىاٌده، شطح را آةکظی کرده و اگر ٌحیجَ رطایث ةخض ٌتّد، پروشَ را دوةاره طتق ُيان   -8

 ىراخم ذکر طده جکرار کٍید. 

 :افتتاح کف برای عبًر ي مرير

ه ىجدد از ةػد از آةکظی و ةَ ىدض خظک طدن، شطح ةرای رفث و آىد ىی جّاٌد ىّرد اشحفاده كرارگیرد. ةػد از اشحفاد

 ىدصّل فرصث دُید جا شطح ىّرد ٌظر کاىال خظک گردد، ىلدار زىان خظک طدن ةصحگی ةَ ٌّع و شطح جذب ىّاد دارد.
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 : DEC 21 + DECERA/P (DOUBLE WAX STRIPPING)مراحل کاربرای استفادٌ از 

 آمادٌ سازی ي تمیسکردن سطًح :

ُرگٌَّ ةاكی ىاٌده ای را از روی شطّح جيیز و پاک کرده. )گرد   DECERA/Pجّصیَ ىی طّد کَ كتم ازطصحً شطّح ةا   -5

 و خاک و..( و ُيچٍیً جّصیَ ىی طّد کَ كصيحی کّچک از شطح را در ُر ةار ةکارگیری ىدصّل ىّرد اشحفاده كرا دُید.

جراکّجا  ىاٌٍد کّجّیا  اٌدازه ىدیط ةٍاةر شطح جذب ىّاد جصيیو گیری ىی طّد.زىاٌی کَ ةر شطّخی ةا جذب ةاال ةکار ىی ةرید

ىحرىرةع ةاطد، ةرای اطيیٍان از ایٍکَ از ةیً ةرده واکس ةطّر کاىم ةَ شطح ٌفّذ ٌکٍد   8 -7ٌتاید شطح ىّرد اشحفاده ةیض از 

 زیراکَ ایً غيم ىّجب جهّگیری از غيهکرد آن ىی طّد. 

ض خّرده، شراىیک و جایهِا و شفانیً، ةٍا ةر زىاٌی کَ ةَ شطّخی ةا جذب پاییً ةکار ىی رود، ىاٌٍد شٍگِای طتیػی پّنی

 ٌیازُا و ظرفیث کارةر ، ىی جّان از شطح ةزرگحری اشحفاده کرد.

 : وحًٌ کاربرد

 ایً ىدصّل ةَ صّرت ركیق ٌظده ىّرد اشحفاده ىی ةاطد. 

یکدشث ةا ىاطیً جک دیصکی یا ةرس ةزرگ  ركیق ٌظده را ةر روی کم شطدی کَ جيیز طده ةصّرت dec21ىدصّل  -2

 اغيال کٍید.

دكیلَ  58-51ةا اشحفاده از ىاطیً جک دیصکی یا ةرس ةر روی شطح وةا جّجَ ةَ ٌّع شخحی نکَ اجازه دُید جا ةرای ىدت   -6

ی طّد و پروشَ ةرای خم طدن و پاک طدن ىّاد )طایػات( ةر روی شطح گذر کٍد.ایً ةاغخ جلّیث غيهکرد خم طدن ىّاد ى

 ةَ طيا ٌحیجَ ىٍاشب جری را ىی دُد.

اگرىدصّل ةر روی شطّخی کَ دارای كدرت جذب ةیظحری دارٌد ةکار ةرده طّد، ةرای جتران ىدصّنی کَ جّشط شطح جذب 

 طده اشث ىيکً اشث ٌیاز ةَ اطافَ کردن ةیظحر ىدصّل ةر روی شطح وجّد داطحَ ةاطد. 

 ةرای دشحیاةی ةَ ٌحیجَ ةِحر، خیهی ىِو اشث کَ شطح جّشط یک الیَ ىٍاشتی از ىدصّل ةَ طّر کاىم پّطض ةیاةد. 

ایً پروشَ ةا اشحفاده از ةرس و دیصکِای ىّرد ٌیاز ةٍاةَ ٌّع نکَ و کذیفی ىّجّدی کَ ىی ةایصث از ةیً ةرود، ةکار ةرده ىی 

 ةرده ىی طٌّد. طّد. پدُای شتز ةرای غيم واکس زدایی ةکار

کَ ٌیازی ةَ ركیق طدن ٌدارد را ةر روی شطّح ةا جذب ةاال ىذم ةحً یا کّجّ  DECERA/Pةػد از گذطث ىدت زىان ةاال،   -7

آب  81ةکار ةترید، در خانی کَ ةر روی شطّخی کَ كدرت جذب ٌدارٌد ىذم شراىیک وپّرشهیً ىی ةایصث ىدصّل را در%

 ركیق کرد. 

پّطض  dec21 را چَ ركیق طده و چَ ركیق ٌظده ةٍاةَ ٌّع کارةردجان ةر کم شطدی کَ از كتم ةا DECERA/Pىدصّل  -8

 داده طده ةطّر یکدشث ةا اشحفاده از ىاطیً جک دیصکی ةا ةرس ةزرگ ةکار ةترید.
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دكیلَ  58-51ةا اشحفاده از ىاطیً جک دیصکی یا ةرس ةر روی شطح وةا جّجَ ةَ ٌّع شخحی نکَ اجازه دُید جا ةرای ىدت   -9

 پروشَ ةرای خم طدن و پاک طدن ىّاد )طایػات( ةر روی شطح گذرکٍد.

کَ دارای كدرت جذب ةیظحری ُصحٍد ةکار ةرده طّد، ةرای جتران ىدصّنی کَ جّشط شطح  اگرىدصّل ةر روی شطّخی

 جذب طده اشث ٌیاز ةَ اطافَ کردن ةیظحر آن ىیتاطد. 

 ةرای دشحیاةی ةَ ٌحیجَ ةِحر، خیهی ىِو اشث کَ شطح جّشط یک الیَ ىٍاشتی از ىدصّل ةَ طّر کاىم پّطض ةیاةد. 

ایً پروشَ ةا اشحفاده از ةرس و دیصکِای ىّرد ٌیاز ةٍاةَ ٌّع نکَ و کذیفی ىّجّدی کَ ىی ةایصث از ةیً ةرود، ةکار ةرده ىی 

 طّد.

 پدُای شتز غيّىا ةرای واکس زدایی ةکار گرفحَ ىی طٌّد.

ةر روی شطح ةَ ىدصّل اطافَ ةػد از گذطث ىدت زىان ةاال، طایػات ةاكی ىاٌده ةر شطح را پاک کٍید. ىلداری آب کافی   -:

کٍید و آن را ةطّر یکدشث ةا ىاطیً جک دیصکی یا ةرس پخض کٍید ودر ٌِایث ُرگٌَّ طایػات ةجا ىاٌده را پاک کٍید. پاک 

کردن شطح زىاٌی کَ ةا جاروةركی ُای جيیزکٍٍده ىایػات اٌجام طّد ةِحریً ٌحیجَ را ىیدُد، و ةػد از آن ىدهّنِای ةجا ىاٌده 

 جّان ةا کيک پارچَ یا خّنَ جذب و جيیز کرد. را ىی 

ةػد از پاک کردن طایػات ةاكی ىاٌده، شطح را آةکظی کرده و اگر ٌحیجَ رطایث ةخض ٌتّد، پروشَ را دوةاره طتق ُيان   -;

 ىراخم ذکر طده جکرار کٍید. 

گیرد. ةػد از اشحفاده ىجدد از ةػد از آةکظی و ةَ ىدض خظک طدن، شطح ةرای رفث و آىد ىی جّاٌد ىّرد اشحفاده كرار

 ىدصّل فرصث دُید جا شطح ىّرد ٌظر کاىال خظک گردد، ىلدار زىان خظک طدن ةصحگی ةَ ٌّع و شطح جذب ىّاد دارد.

 َا: ییدستًرالعمل َا ي راَىما

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

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

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

 طده ةاطد و ةػد آن را اغيال کٍید.

پرُیزکٍید ىگر ایٍکَ از كتم اطاره طده ةاطد ىاٌٍد ىّرد از ىیکس کردن ىدصّل ةا جرکیتات طیيیایی دیگر  -

double wax stripping   .کَ در ةاال ذکر طده اشث 

 اگر در پایان پروشَ ٌحیجَ رطایث ةخض ٌتّد، پروشَ را یکتار دیگر ىطاةق ةا جّطیدات ةاال جکرار کٍید. -

 : تمیس کردن تجُیسات

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



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

 ایيٍی ىدصّل را رغایث کٍید.

 اطالعات فیسیکی ي فىی

 محلًل شفاف            شکل ظاَری محصًل                                                     

 کُربایی    روگ                                                                            

 معمًل  رایحٍ                                                                               

   g/l 02 ± 0202      راد               گ یدرجٍ ساوت 02 یگراوش خاص در دما

PH                                                                                  2.0   ±  00.0  

 

  :یوگٍ دار

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

 عمر مفید:

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

 بستٍ بىدی:

  ةطری درُر جػتَ.52نیحری:     5ةطری 

  كّطی در ُر جػتَ 7     نیحری:    8كّطی 

 نیحری. 51كّطی 
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 خطرات: ییشىاسا

  H318.باعث ایجاد حساسیت چشمی شدید ي جدی می شًد 

P280  دستکش، لباس ي محافظت کىىدٌ چشم ي صًرت استفادٌ شًد.-مثل از محافظت کىىدٌ َایی 

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

 در صًرت استفادٌ از لىس آن را خارج ومًدٌ ي بٍ شستشًی چشم تا زمان پاک شدن کامل ادامٍ دَید. 

  P310ا دکتر یا مراکس مسمًمیت تماس حاصل کىید.سریعا ب 

 

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   اطالغات ىّجّد در ایً ةروطّر ةر اشاس ججرةَ گصحرده ىا درزىیٍَ

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

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

ُر  Faber Chimica Srlٌظر 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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