
 تویسکٌٌدُ

 DETERFUG 

یک تویسکٌٌدُ ای کِ دارای هقداری هَاد اسیدی هی باضد ٍ برای تویس کردى عویق اًَاع سطَح بکار 

 هی رٍد.

 Deterfug  .َىظخػا ةرای جيیز کردن غيیق و از ةیً ةردن کذیفی ُا جّشػَ یافح 

شطّح ٌاُيّار و دارای خهم و فرج ىی ةاطد، ُيچٍیً ةرای از ةیً ةردن شریع  فرىّل خاص آن ةاغخ از ةیً ةردن غيیق ویکدشث

و کاىم کذیفی شطّح ةدون ایجاد آشیتی ةَ شطح ةکارةرده ىی طّد.ایً ىدػّل ةرای ىدت چٍدیً شاغث ىی جّاٌد ةر شطح ةکار 

 گرفحَ طّد ةدون ایجاد کيحریً ریصک ةرای جخریب شطح ةِصازی طده.

 اٌّاع نکَ ُا ی روغٍی یا غیرآنی ىی ةاطد کَ ةصیار ایده آل ةرای جيیزکردن غيیق شطّح اشث. ایً ىدػّل ىّدر ةر

زىاٌی کَ ةطّر ىرجب ىّرد اشحفاده كرار گیرد، ىّجب خم طدن و از ةیً ةردن کذیفی ُایی ىی طّد کَ جيیزکٍٍده روزاٌَ كادر ةَ 

ذیفی ُایی اشث کَ در خهم و فرج یا شطّح ٌاُيّار گیر کردٌد ىی از ةیً ةردن آن ٌیصث.جادیر غيیق آن كادر ةَ از ةیً ةردن ک

 ةاطد و ىّجب جيیز کردن کاىم شطح ةدون وجّد ُیچ گٌَّ گردوخاکی ىی طّد.

 ةاغخ ججدید طدن کاىم دوغاب و ُيچٍیً از ةیً ةردن کذیفی ةا جرىیو ظاُر اغهی آن ىی ةاطد.  Deterfugغيهکرد 

Deterfug ًةردن غظائی ةرروی شطّح در شایحِای کاری دارد کَ ةَ دنیم غدم جيیز کردن کافی ةّجّد آىده  جادیرزیادی ةر از ةی

 و یا زىاٌی کَ ازپر کٍٍده ُای شیياٌی یا اپّکصی اشحفاده طده ةاطد.

ّل الیو اشحّن اشحفاده طّد، جرکیتی از ىلدار کافی غيهکرد ازةیً ةرٌده ىدػ ایً ىدػّل ىی جّاٌد ةر شطّح پّنیض ٌخّرده

 اشیدی ةا فرىّل طاخع ىالیو خّدش.

 ٍیژگیْا ٍ هسیت استفادُ ی ایي هحصَل : 

 .ةصیار جادیر گذار ةر روی اٌّاع نکَ ُا و کذیفی ُا 

 .ىدهّنی پایدار و ىٍاشب ةرای اشحفاده ةر اٌّاع ىّاد ىخحهف 

 .دارای كدرت جيیزکٍٍدگی ةاال 

 .)جيیز کٍٍده غيیق )ؽياٌث طده 

  ىاٌع از ُرگٌَّ جغییری در ظاُر.ىالیو ةر روی شطّح و 

 .کارةرد شریع و آشان 
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 هَارد کاربرد : 

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

-ةحً-شٍگ الوا-ةازانث گداخحَ طده-ةازانث-ىاشَ شٍگ-جخحَ شٍگ-اشحفاده ةر شطّح: اگهّىرا کّارجز ىرىریثىٍاشب ةرای 

-شٍگِای ةازشازی طده-پّنیض خّرده و طتیػی و ةافث دار-پّرشهیً شفانیً-گراٌیث-کّجّ-کهیٍکر-شراىیک نػاب داده طده

 جاف و جراکّجّ.-کّارجز-پّرفیری

پّنیض خّرده )ىرىریث، جراورجً، الیو اشحّن، اگهّىرا شیيان ىرىریث، اگهّىرا رزیً الیو اشحّن  و ةرای اشحفاده ةر روی شطّح

 .ٌيی ةاطدىرىریث( ىٍاشب 

  : قدرت پَضاًٌدگی

 m2/l58-  5151 . ةٍا ةر طتق ركیق ةّدٌض و ٌّع ىّاد

 تجْیسات کاربردی: 

 پارچَ ، ىاطیً جک دیصکی، جيیزکٍٍده كّی کف.

 :هراحل کار 

 آهادُ سازی ٍ تویسکردى سطَح : 

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

 خاک و..( و ُيچٍیً جّغیَ ىی طّد کَ كصيحی کّچک از شطح را در ُر ةار ىّرد اشحفاده كرار دُید.

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

زیراکَ ایً غيم ةاغخ ىی طّد اطيیٍان یاةیو کَ از ةیً ةرٌده واکس ةطّر ىحرىرةع ةاطد،   8-7ٌتاید شطح ىّرد اشحفاده ةیض از 

 کاىم ةَ شطح ٌفّذ ٌکٍد.

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

 کارةر، ىی جّان از شطح ةزرگحری اشحفاده کرد.

کردن درآب ةکار ةٍا ةر ٌیاز و ىلدار کذیفی ىّجّد ةر روی شطح، ىدػّل را ىی جّان ُو ةدون غيم ركیق طدن و ُو ةا ركیق  -2

 ةرد. 

در ىّاكػی کَ ٌیاز ةَ از ةیً ةردن غظاء شطح ىی ةاطد ةخػّص زىاٌی کَ کذیفی كدیيی طده ةاطد، ٌیازی ةَ ركیق  -

 کردن ىدػّل ٌيی ةاطد.

در ىّاكػی کَ ٌیاز ةَ جيیز کردن غيیق  شطح ةرای از ةیً ةردن ىلدار زیادی کذیفی ةاطد، ىی ةایصث ىدػّل را در  -

 ق ةٍيایید.% آب ركی61

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

 ركیق کرد.
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ىدػّل ىّرد ٌظر را ةر روی کم شطح ةػّرت یکدشث ةا اشحفاده از ىاطیً جک دیصکی و یا ةرس ةزرگ ةکار ةترید و پّطض   -6

 دُید.

ةا جّجَ ةَ ٌّع شخحی نکَ اجازه دُید جا ةا گذر کردن  58-51ةا اشحفاده از ىاطیً جک دیصکی یا ةرس ةر روی شطح خدود    -7

م طدن و پاک طدن ىّاد )ؽایػات( اداىَ یاةد.ایً غيهکردىّجب جلّیث خم طدن ىدػّل جػداد دفػات ىاطیً ، پروشَ ةرای خ

 ىی طّد و ٌحیجَ ةِحری را ةَ طيا خّاُد داد.

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

 ل ةر روی شطح ىیتاطد. طده اشث ٌیاز ةَ اؽافَ کردن ةیظحر ىدػّ

 ةرای دشحیاةی ةَ ٌحیجَ ةِحر، خیهی ىِو اشث کَ شطح جّشط یک الیَ ىٍاشتی از ىدػّل 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.

 اشحفاده ةر شطّخی کَ ىلدار کذیفی کيحری دارٌد و یا شطّح فظرده ىذم: شراىیک پدشفید:ةرای

 : جراکّجا و کّجّپدشتز یا آةی روطً: ةرای شطّح پّنیض ٌخّرده و ٌاُيّار ىذم

ةػد از گذطث زىان ةاال، ةاكی ىاٌده ُای روی شطح را ةا ىلدار آب کافی جيیز و از ةیً ةترید و ةَ غّرت یکدشث ةا اشحفاده از  -8

ةرس یا ىاطیً جک دیصکی پخض کٍید و شپس ُر گٌَّ ؽایػاجی را پاک کٍید. ةِحریً ٌحیجَ ایً پروشَ ةا اشحفاده از جاروةركی 

 ا ةا کيک پارچَ ىی جّان جذب کرد.و ةاكی ىاٌده ىدهّالت ر جيیزکٍٍده ىایػات ةدشث ىی آید

 ةػد از پاک کردن ؽایػات ، شطح را ةا آب ةظّیید ، اگر ٌحیجَ رؽایث ةخض ٌتّد، پروشَ را دوةاره جکرار کٍید.  -9

 :افتتاح کف برای عبَر ٍ هرٍر

فاده كرارگیرد. ةػد از اشحفاده ىجدد از ىدػّل ةػد از آةکظی و ةَ ىدؼ خظک طدن ، شطح ةرای رفث و آىد ىی جّاٌد ىّرد اشح

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

 ّا: ییدستَرالعول ّا ٍ راٌّوا

كتم از اشحفاده از ىدػّل روی جيام شطح ىّرد ٌظر، جّغیَ ىی طّد کَ ٌاخیَ کّچکی از شطح، یا ٌاخیَ ای غیرآشیب  -

 پذیر یا ةال اشحفاده جِث ةررشی ىٍاشب ةّدن ىدػّل ةرای اشحفاده جصث کٍید.

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

 طده ةاطد و ةػد آن را اغيال کٍید.

 از ىیکس کردن ىدػّل ةا جرکیتات طیيیایی دیگر پرُیزکٍید. -

 اگر در پایان پروشَ ٌحیجَ رؽایث ةخض ٌتّد، پروشَ را یکتار دیگر ىطاةق ةا جّؽیدات ةاال جکرار کٍید. -
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 :تویس کردى تجْیسات

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

 :ایوٌیًکات 

کٍید و ةا دكث دشحّرانػيم ُای ىرةّط ةَ ایيٍی ٍُگام اشحفاده از ىدػّل، ُيّاره از ججِیزات خفاظحی طخػی ىٍاشب اشحفاده 

 ىدػّل را رغایث کٍید.

 

 اطالعات فیسیکی ٍ فٌی

 هحلَل ضفاف                      ضکل ظاّری هحصَل                                             

 کْربایی           رًگ                                                                       

 هعوَل            رایحِ                                                                       

  g/l   02± 0202        د               گرا یدرجِ ساًت 02 یگراًص خاظ در دها

PH                                                                                    2.0±  0.0  

 

  :یًگِ دار

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

 عور هفید:

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

 بستِ بٌدی:

  ةطری درُر جػتَ.52    نیحری   5ةطری 

 كّطی در ُر جػتَ. 7نیحری         8كّطی 

 نیحری 51كّطی 
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 خطرات: ییضٌاسا

H314  سَزش ضدید پَستی ٍ حساسیت چطوی هی ضَد. باعث 

H336  .باعث ایجاد سرگیجِ ٍ خَاب آلَدگی هی ضَد 

P280   ٌّگام استفادُ از هحصَل از هحافظت کٌٌدُ ّایی هثل دستکص ٍ لباس ٍ ّوچٌیي هحافظت کٌٌدُ ّای

 صَرت ٍ چطن استفادُ کٌید.

P303+P361+P353  ضَد ٍ آبکطی ضَد. در صَرت با پَست یا هَ ،بِ سرعت پاک 

P363  .قبل از استفادُ هجدد از لباس حتوا آى را بطَیید 

P310  .سریعا با دکتر یا هرکس هسوَهیت تواس بگیرید 

P305+P351+P338  صَرتیکِ هحصَل با چطن تواس پیدا کرد سریعا هحل هَرد ًظر را با آب ضستطَ دادُ ٍ در  در

 صَرت استفادُ از لٌس آى را خارج ًوَدُ ٍ بِ ضستطَی چطن تا زهاى پاک ضدى کاهل اداهِ دّید.  

 

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.

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

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

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

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

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