
 محافظت کىىذٌ

DEEP ENHANCER 

محصًلی تز پایٍ آتی، اشثاع کىىذٌ، تقًیت کىىذٌ روگ، ضذلکٍ، ي ایجاد ظاَزی مزطًب، تُساسی 

 تذين ایجاد غشاء تا پزداخت مات تزای تمامی سطًح فشزدٌ تا قاتلیت جذب حذاقل.

ایً ىدصّل یک خالل ةر پایَ آب، اطتاع کٍٍده، جلّیث کٍٍده رٌگ، ضد نک و ةرای ةِصازی ىدافظث کٍٍده ای ةا ایجاد ظاُر 

ىرطّب ةدون غظاء ةرای اخیا کردن شطّح فّق انػاده فظرده کَ كاةهیث جذب خداكم دارٌد ىیتاطد. ایً ىدصّل ةرای جلّیث رٌگ 

ُا، پّرشهیً،  اگهّىرا کّارجز و شٍگِای طیصػی پّنیض خّرده طده کَ ةا ایجاد  شطّح فظرده ةکار ىی رود ىذم: شراىیک

 پرداخحی ىات ةدون وجّد ُیچ گٌَّ غظاء ةر شطح ةکار ةرده ىی طّد.

در ىلایصَ ةا جلّیث کٍٍده ُای شٍحی رٌگ کَ ظاُری ىرطّب ىی دٍُد و زىاٌی کَ آٌِا ةر شطّح فظرده ةکار ةرده ىی طّد، از 

ی ةر شطح یا پحیٍَ ةَ جای ىی گذارد، در خانی کَ ایً ىدصّل ُيچٍیً كادر ةَ ٌفّذ ةَ ىّاد ةا كاةهیث جذب خداكم خّد ضایػاج

ىخصّصا ةرای اشحفاده شطّح خارجی یا شطّخی کَ ةٍاةر ىاُیحظان ىی ةایصث در طرایطی کَ  DEEP ENHANCERُو دارد، 

 دشحظّیی یا فّاره. -د ىذم:خيامةَ طّر دائو ةا آب در جياس ُصحٍد ىلاوىث داطحَ ةاطٍ

و غّاىم ىی ةاطد و در طی زىان ةر ادر در ىػرض ةّدن ةا ٌّر  uvایً ىدصّل دارای ىاٌدگاری طّالٌی ىدت، و ىلاوم در ةراةر اطػَ 

 خّرطید دچار زرد طدگی ٌخّاُد طد. 

DEEP ENHANCER  کَ ةر آٌِا ةکار ةرده ىی طٌّد، و دافع آب ىی ةاطد و ةاغخ کیفیث ضد نکَ ةّدن ةر روی شطّخی ىی طّد

 ُيچٍیً ىّجب شِّنث ٌگَ داری و جيیز کردن شطّح ةِصازی طده ىی طّد.

ایً ىدصّل از آٌجایی کَ ىّجب ضد نکَ ةّدن و جلّیث رٌگ ىی طّد ةرای اشحفاده در ىدیط ُایی کَ ةا غذا جػاىم دارٌد ىٍاشب 

 ةّده ىذم: آطپزخاٌَ کارگاُِا.

 يیژگیُا ي مشیت استفادٌ ی ایه محصًل :  

 .خصّصا ةرای ىّادی ةا شطح جذب خداكم ةَ کار ةرده ىی طّد 

 .كاةهیث كّی جلّیث رٌگ 

 .ٌفّذ ةصیار غيیق داخم ىّاد 

 .ىّجب ضد نکَ طدن شطّح 

 .ىلاوىث فّق انػاده 

 .دارای ىظخصَ ُای ةصیار غانی دافع آب و روغً ىی ةاطد 

  َىلاوم در ةراةر اطػUV . 
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 .در طی زىان دچار زردطدگی ٌيی طّد 

 .ىّجب پرداخث ىات ىی طّد 

 .ُيجٍیً ایجاد ُیچ گٌَّ غظاء 

 .ةرای ىصرف ىّاد غذایی جایید طده اشث 

  فّاره...(-خيام-کارةرد در ىدیط ُای ىرطّب )شٌّاایده آل ةرای 

 مًارد کارتزد :  

 ىٍاشب ةرای اشحفاده در ىدیط ُای داخهی.

اگهّىرا رزیً -شراىیک نػاب داده طده-شراىیک کراکّئم-جراورجً-ىرىریث-الیو اشحئً–گراٌیث  ىٍاشب ةرای اشحفاده ةر: 

 ةازانث و کهیٍکر. -و ةافث دار -پّرشهیً طتیػی -خّرده پّرشهیً پّنیض-پّرشهیً-اگهّىرا رزیً کّارجز-ىرىریث

ایً ىدصّل غيّىا ةر روی شطّح كدیيی و پّنیض طده اشحفاده ىی طّد و ُيچٍیً ةرای ُر ىّرد پرداخث شطدی ىّاد ىحراکو و 

 ةا جذب خداكم ةکارةرده ىی طّد.

 جّصیَ ىی طّد. P147ةرای کارةرد ةر شطّح ةا جذب ةیظحر، غيّىا ىدصّل 

 قذرت پًشاوىذگی: 

m2/l 63-23  

 تجُیشات کارتزدی:

 غهطک.-اپهیکاجّر الىس وول-ةّرس

 :مزاحل کار

 آمادٌ ساسی ي تمیشکزدن سطًح :   

 ةا دكث شطح را جيیز کرده، اطيیٍان خاصم کٍید کَ ُیچ گٌَّ گردوخاك و کذیفی وجّد ٌداطحَ ةاطد.   -5

 یا ىرطّب ةکار ٌترید. ُیچ گاه ایً ىدصّل را ةر روی شطّح ٌو دار  -2

 درجَ ةکار ةترید. 73و + 8ایً ىدصّل را ةر روی شطدی ةا دىای ةیً +  -6

 شطّح ىجاوری کَ ةا ىدصّل ىّرد اشحفاده ٌخّاٍُد ةّد را ىدافظث کٍید.   -7
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 کارتزد:

ىلدار کافی و یکدشحی از ىدصّل را ةر روی شطدی جيیز و خظک ةا اشحفاده از اةزار ىٍاشب ةپّطاٌید، اطيیٍان خاصم کٍید   -8

 کَ الیَ ای یکدشث ةرای پّطاٌدن کم شطح ةّجّد ةیاورید.

ىاٌده ی ىدصّل ةا اشحفاده از اةزار كتهی کَ ةرای کارةرد دكیلَ پس از کارةرد، طروع ةَ پخض ىجدد ةاكی  53-8ةػد از خدود   -9

 اشحفاده کردید کٍید، دكث داطحَ ةاطید کَ ةَ پّطض یکصاٌی در پایان پروشَ ةِصازی دشث یاةید.

دكیلَ ةػد از کارةرد طروع ةَ پاك کردن ُر گٌَّ ةاكی ىاٌده ای کٍید، ةرای جهّگیری از ُر گٌَّ ىظکم چرةی  63-23خدود   -:

روغٍی ىطيئً طّید کَ جياىی ضایػات پاك طده ةاطد. ایً غيم را ةا اشحفاده از ةروس زدن شطح خظک، جّشط پّنیض زن  و

 ( ةا پد شفید یا پد الىس وول اٌجام دُید.   hp  ،5:8 r.p.m 5.8کف اشحاٌدارد )

یا دشحی ةا اشحفاده از دیصک شفید یا پد یا پارچَ  ةر روی شطّح کّچک، یا غيّدی ىاةلی ىاٌده ُا ىی جّاٌٍد جّشط چرخِای دوار

 ای فظرده پاك طٌّد. 

ةرای ةَ ٌِایث رشاٌدن جادیر ضدنک غيم ةِصازی، طدت جلّیث رٌگ و پایداری ةِصازی، اىکان ایً وجّد دارد کَ ةرای ىدت ةیض 

ٌفّذ کاىم و غيیق ةَ داخم شاخحار ىّاد ةا دكیلَ كتم از پاك کردن ضایػات ، ةَ ىدصّل اجازه  93-78دكیلَ جا ٌِایث  63-23از 

 كاةهیث ةیظحرجذب را ةدُید.

 در ایً راه ضایػات شطح ةرای پاك طدن ىيکً اشث کيی شخث جر ةاطد.

    مذت سمان خشک شذن:

 شاغث پس از ىدت زىان کارةرد خظک خّاُد طد. 2-5ایً ىدصّل شریع خظک ىی طّد و در ُر صّرت 

 مذ: تاسگشایی سطح تزای رفت يآ

 شاغث پس از ایٍکَ ىدصّل ةکار ةرده طد ىی جّاٌد ىّرد اشحفاده كرار گیرد. 9 -7شطح ةػد از 

 محصًالت مکمل  تمیشکاری يوگُذاری :   

 اشحفاده طّد. algafloorةرای جيیز کردن روزىره شطدی کَ ةا ایً ىدصّل ةِصازی طده اشث جّصیَ ىی طّد کَ از  -

ةٍاةر ٌّع  deterfugیا  faber30کَ ةا ایً ةِصازی طده اٌد جّصیَ ىی طّد کَ از  ةرای جيیز کردن غيیق شطّخی -

 کذیفی اشحفاده طّد. 

اشحفاده  decera/pیا  dec21ةرای واکس زدایی شطدی کَ ةا ایً ىدصّل ةِصازی طده اشث، جّصیَ ىی طّد کَ از  -

 کٍید.
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 َا:  ییدستًرالؼملُا ي راَىما

 ُیچ گاه ىدصّل را ةر روی شطّح ٌو دار یا ىرطّب ةکار ٌترید. -

اگر ایً ىدصّل ةَ غٍّان ةِصازی ضد نکَ ىّرد اشحفاده كرار گرفث ةر روی ىّادی کَ از كتم ةا دافع آب ٌفّذ ةاال ةکار  -

 کاىال خظک.  p147ةرده طده، صتر کٍید جا طّد كتم از ةکار ةردن 

 ُیچ گاه ىدصّل را ةر روی شطّح ةصیار داغ ةکار ٌترید. -

 يال ریصک ةاران، و ىَ یا درصدی از رطّةث وجّد داطحَ ةاطد ةکار ٌترید.ُیچ گاه ىدصّل را ةر روی شطّخی کَ اخح -

 + شاٌحی گراد ةکار ةترید.73+ جا 8ىدصّل را ةر روی شطّخی ةا درجَ خرارت ةیً  -

زىاٌی کَ ةر روی شطّخی کَ ةَ جازگی دوغاب طده اٌد ةکار ىی ةرید، صتر کٍید جا دوغاب یا ىاده چصتٍده کاىال خظک  -

 طّد.

کاىم جياىی ةاكی ىاٌده ُای ىدصّل را ةا اشحفاده از روطِای ذکر طده در ةاال ةرای جهّگیری از ُر گٌَّ   ةَ طّر -

 ىظکهی کَ ةَ چرةی و روغٍی ةّدن روی شطح ارجتاط دارد پاك کٍید. 

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

 ةّدن ىدصّل چک کٍید. 

 تمیش کزدن تجُیشات:  

 در پایان پروشَ ججِیزات را ةا اشحفاده از انکم شفید ةظّیید.

 وکات ایمىی:

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

 اطالػات فیشیکی ي فىی

 محلًل شفاف                                                                                                   ظاَز

                                                                   تی روگ                                                                                                      روگ

 الکل مؼذوی                                                                                                 رایحٍ  

  g/lt 02   ± 002                      درجٍ ساوتی گزاد 02يسن مخصًص در دمای 

                  C 02°                                                                      وقطٍ اشتؼال

 

 وگٍ داری

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

 ىاه در ةصحَ ةٍدی اصهی، ىِر و ىّم طده، ٌگَ داری در ىکاٌی شرد و خظک. 69

 تستٍ تىذی:

 5               ةطری در ُر جػتَ 52ةطری یک نیحری 

 8  كّطی در ُر جػتَ 7نیحری                5كّطی 

 شىاسایی خطزات:

 H225  تشذت اشتؼال پذیزی تاالیی دارد.محلًل ي تخار آن  

 H304  .در صًرت تلؼیذن ي يريد تٍ راَُای ًَایی امکان مزگ يجًد دارد 

 H336  ممکه است مًجة سزگیجٍ ي خًاب آلًدگی شًد. 

 EUH066  .در صًرت استفادٌ مکزر دچار خشکی ي تزک پًست می شًد  

 P210  تٍ دير اس حزارت، سطًح داؽ، شؼلٍ ي دیگز مىاتغ احتزاقی قزار تگیزد ي َمچىیه  تٍ دير اس استؼمال ديخاویات 

 P261  .اس تىفس کزدن گاس، اسپزی ي تخار جلًگیزی شًد  

 P331  . سؼی تز استفزاؽ وکىیذ  

P303+P361+P353   یختٍ شذٌ تٍ مًاد درآيردٌ شًد ي در صًرت تماس تا پًست یا مً: تٍ سزػت تمامی لثاسُای آم

 .پًست را آتکشی کزدٌ یا ديش تگیزیذ

 

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 ىراجػَ کٍیدFaber Chimica  از خق جغییر دادن داده ُا و اطالغات ىّجّد

 در ةروطّر را ةرخّرداراشث.

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

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

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

حی را در كتال ُر گٌَّ ىصئّنی Faber Chimica Srlطرایط و روش اشحفاده از ىدصّل از جاٌب ىا غیر كاةم کٍحرل اشث. ةٍاةرایً 

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