
 پاک کٌٌذُ ّا  

DISYCOTT 

بقایای برجای هاًذُ ی پاک کٌٌذُ ی پاک کٌٌذُ ای اضباع ضذُ کِ حالل آى بر پایِ اسیذ هی باضذ ٍ  

 آلی  در پایاى ًصب هی باضذ. سیواى  ٍ لکِ ّای غیر

شیيان ،  دوغاب ةرپایَ ی ایً ىرصّل اطتاع طده کَ ذالل آن ةر پایَ اشید ىی ةاطد ، در پایان ٌصب ةلایای ةرحای ىاٌده ی 

       و رشّةات آُکی را جيیز ىی کٍد. طّره ، خّردگی   شیيان،  نکَ ُا و ةاكیياٌده ُای غیر آنی ىثم :

ایً ىرصّل کَ دارای جرکیبِ ذاوی اشیدُای خٍثی طده و غّاىم پاك کٍٍده ی خاص اشث ، ىی جّاٌد حایگزیٍی ةرای  اشید 

 ةاطد کَ ةَ غّر ىػيّل ةرای جيیزی ةػد از ٌصب ةَ کار ةرده ىی طّد.  شّنفّریک

در ٌحیخَ  ةازدُی کار ةَ غّر كاةم جّحِی  افزایض یافحَ ،  و  خػرات طیيیایی ذاصم از اشحفاده ی اشیدُای ىظر ٌیز ةَ غّر 

 چظيگیری کاُض ىی یاةد. 

    آن شریع و آشان اشث و ظاُر ىاده یا دوغاب را جغییر ٌيی دُد.  ایً ىرصّل شریع غيم ىی کٍد و گاز جّنید ٌيی کٍد ؛ کارةرد

 

 ٍیژگی ّا ٍ هسیت استفادُ از ایي هحصَل : 

  كدرت پاك کٍٍدگی  فّق انػاده  ؛ 

   روطی  ةصیار ىّثر ةرای  زدودن ةاكیياٌده ُای ةرپایَ شیيان اشث؛ 

   ةا ىّاد و دوغاب شازگار ةّده و ةَ آٌِا آشیتی ٌيی رشاٌد؛ 

  شػد اصهی کار  ایخاد ٌکرده و ةَ آٌِا آشیب ٌيی رشاٌد؛ جغییری در  ظاُر و 

 دارای کارةرد شریع و آشان ؛ 

 .و ةر روی  نکَ ُای ىلاوم  ىّثر ىی ةاطد  

 کاربرد:  

 ةرای  شػّح داخهی و ُو شػّح  ةیروٌی  كاةم اشحفاده اشث. ایً ىرصّل ُو   

ىاشَ شٍگ، ةازانحیٍا،  شٍگِای آجظفظاٌی ، ىّنحً ةازانث   آگهّىریث کّارجز  ، جخحَ شٍگ ، ةرای اشحفاده  ةر روی : ىرىریث  

شراىیک نػاب دیده ، کهیٍکر، کّجّ، گراٌیث، شٍگِای زیٍحی پّرشهیً، شٍگِای پّرشهیً پّنیض خّرده ، شٍگِای زیٍحی پرشهیً 

راورجیً و جاف ىٍاشب ، شٍگِای آپّرفیری، کّارجز، جراکّجا، جغتیػی ، شٍگِای زیٍحی دارای ةافث پرشهیً ، شٍگِای ةازشازی طده

 ىی ةاطد. 

 

 قذرت پَضاًٌذگی :

m2/l  58-51   . ةا جّحَ ةَ ركیق کردن و ٌّع ىّاد 
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 تجْیسات کاربردی:     

 کف كّی. جيیز کٍٍدهىاطیً جک دیصک وپارچَ ، 

 هراحل کار:

 : آهادُ سازی ٍ تویس کردى سطح 

ةِحر اشث جياىی ةاكیياٌده ُای روی شػد را ىثم : گردوخاك، نکَ (DISYCOTT) .  كتم از طروع ةَ طصحً شػد ةا  دیصکات 5

 ةركی صٍػحی جيیز کرد .  ُای درطث و ریز را ةا  یک حارو یا حاروی

جّصیَ ىی طّد ُر ةار ، ىصاذث کّچکی از شػد کار را ةا  ایً  ىرصّل ةِیٍَ شازی کٍید. اٌدازه ی ىصاذحی کَ ةِیٍَ شازی ىی 

طّد ةاید حداگاٌَ و ةراشاس شػد حذب ىاده  جػییً طّد. ٍُگاىی کَ ىرصّل را ةرای شػّذی ةا كدرت حذب ةاال ىثم: کّجّ یا 

ىحر ىرةع ٌتاطد. اغيیٍان ذاصم کٍید  8-7ةَ کار ىی ةرید ؛ طروری اشث ىصاذحی کَ ةر ةر روی آن کار ىی طّد ةیظحر از جراکّجا 

کاىال ةَ داخم شػد ٌفّذ ٌکٍد جا حهّی غيهکرد آن گرفحَ طّد .  دكث کٍید ٍُگاىی کَ  " wax removerواکس پاك کً"کَ 

ٍحی و یا  کاطیِای شراىیکی کَ كدرت حذب پاییً جری دارٌد ، ةَ کار ىی ةرید ایً ىرصّل را ةرروی شػّذی ىثم : شٍگِای جزی

 ؛ىيکً اشث ىصاذث  ةِیٍَ شازی طده  ةَ ٌصتث ىاده ىّرد ٌیاز و كاةهیث پّطاٌٍدگی  آن ةزرگحر ةاطد. 

 رٍش استفادُ :

 یق طّد :.  ىرصّل ىی جّاٌد ةراشاس ٌّع ىاده  و  نکَ ای کَ ةاید زدوده طّد  ةا آب زالل رك2

ةرای پاك کردن  رشّةات، طّره ُا  و زدودن ةلایای ىلاومِ پایان ٌصبِ جياىی ىّاد حاذب  از حيهَ  ىّاد ىحخهخم ،  کّجّ  -

 كصيث آب ( ةا آب ركیق طّد؛ 2كصيث ىرصّل ةا  5درصد ) جلریتا  71-61و جراکّجا؛  ىرصّل  جا 

ی  جزییٍی پروشهیً ؛  شراىیک و یا پاك کردن ةلایای  ىّاد ةرای پاك کردن  ىّاد ةا  كدرت حذب پاییً ىثم : شٍگِا -

 كصيث آب ( ةا آب  ركیق طّد. 7كصيث ىرصّل ةا  5درصد ) جلریتا  21غیر آنی طػیفِ در پایان ٌصب  ؛ ىرصّل  جا 

ا ةَ غّر .  جيام شػد جيیز طده را  ةا ىرصّل پّطاٌده  و  ةا کيک یک دشث افزار جک دیصک یا یک ةرس ةزرگ   ىرصّل ر6

 یکٍّاخث و ةا كدرت   ةر روی جيام شػد پخض کٍید. 

دكیلَ ةَ ذال خّد رُا کرده و ةرای ایٍکَ   ةحّان  ىّاد را راذث جر از شػد کار پاك کرد ، ىی  58 – 51.  ىرصّل را ذدود 7

جّاٌید ةا  یک دشث افزار جک دیصک یا ةرس ةزرگ  در فاصهَ ُای زىاٌی ىرجب و ةا جّحَ ةَ شخحی ةاكی ىاٌده ُا  ایً کار را اٌخام 

 اده  و ٌحایج ةِحری ةرای طيا ُيراه دارد. دُید. ایً  کاركدرت ذم کردن ىرصّل را  افزایض د

ٍُگاىی کَ ایً ىرصّل ةخصّص ةرای شػّح حاذب ةَ کار ةرده ىی طّد ، ٍُگام کار کردن ةا ىرصّل ، ىيکً اشث طروری  

ةاطد کَ ىلداری از ىرصّل را ةر روی شػد ةریزید جا حتران ىرصّل حذب طده جّشع ىاده  ةاطد.  ةرای ذصّل ةِحریً ٌحایج 

 کً  ، پّطاٌدن کم شػد ةا یک الیَ ٌازك از ىرصّل اُيیث ةصیار زیادی دارد. ىي

ایً غيم  ىی جّاٌد ةا اشحفاده از یک دیصک  یا ةرس ٌصتحا زةر، ةا جّحَ ةَ ٌّع ىاده  و  ٌّع نکَ ،یا روطی ةِیٍَ شازی کَ  ةرای    

رای جراکو ةیظحری ةّده و کيحر کثیف ىی گردٌد  ىثم  زدودن ةَ کار ةرده ىی طّد اٌحخاب گردد. پد شفید ةرای شػّذی کَ دا

شراىیک نػاب داده ؛ و  پد شتز یا آةی روطً ةرای شػّذی کَ زةر و پّنیض ٌخّرده  ىاٌٍد: کّجّ، جراکّجا و ةحّن ىی ةاطد ةَ کار 

 ةرده طّد.  
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روی کف،  .  پس از گذطث زىان الزم ، ةرای پاك کردن  ةاكیياٌده ُا ىلدار الزم از آب زالل را ةر روی شػد کار ریخحَ جا ىرهّل8ِ

جظکیم اىّنصیّن ةدُد؛ شپس  ةَ غّر یکٍّاخث ةا یک دشث افزار جک دیصک یا ةرس ىّاد را پخض کرده  و ةاكیياٌده را پاك 

کٍید. ةِحر اشث ایً کار را  ةا یک  حاروی ةركی صٍػحی  ىخصّص ىایػات اٌخام داده  و  ىایع اطافَ را  ةَ غّر ُيزىان  ةَ وشیهَ 

 غذی  حاذب آب خظک کٍید .یک پارچَ یا ذّنَ کا

.  پس از جيیز کردن ةاكیياٌده ی ىّاد ، شػد را کاىال ةا آب زالل ةظّیید. اگر ٌحیخَ  رطایث ةخض ٌتّد، غيهیات را غتق ىراذم 9

 فّق دوةاره اٌخام دُید .  

 هذت زهاى استفادُ : 

کرد.ٍُگاىی کَ ةِیٍَ شازی را دوةاره اٌخام ىی پس از طصحظّی شػد ةا آب، ةَ ىرض خظک طدن کف ىی جّان از آن اشحفاده 

دُد  ، طروری اشث کَ جا خظک طدن جيام شػد کار صتر کٍید . زىان الزم ةرای ایً ىرذهَ ةصحَ ةَ ٌّع و ىلدار حذب ىاده 

 ةصیار ىحفاوت اشث. 

 دستَر العول ٍ راٌّوایی ّا :

ی طّد کيی از آن را ةر روی كصيحی کَ دیده ٌيی طّد پیض از آٌکَ ىرصّل را ةرای جيام شػد اشحفاده کٍید، جّصیَ ى -

 یا كػػَ ای کَ ةالاشحفاده اشث اىحران کٍید جا كاةهیث آن ىّرد ةررشی كرار گیرد؛ 

ٍُگاىی کَ ىرصّل را ةرای شػّذی کَ ةَ جازگی کار طده اٌد و یا دوغاب آٌِا جازه ریخحَ طده اشث ةَ کار ىی ةرید،  -

 صی آٌِا کاىال ةر غرف طّد؛احازه دُید جا چصتٍاکی و خی

 ُرگز ىرصّل را ةا جرکیتات طیيیاییِ دیگر  ىخهّط ٌکٍید ؛ -

 اگر ٌحیخَ ةَ دشث آىده کاىال رطایث ةخض ٌیصث ، روٌد کار را ُيان غّر کَ در ةاال جّطید داده طد اداىَ دُید.  -

 تویس کردى تجْیسات:

 آب طصحَ طٌّد. در پایان کار، جّصیَ ىی طّد جخِیزات ىّرد اشحفاده ةا   

 

 ًکات ایوٌی:

ٍُگام اشحفاده از ىرصّل، ُيّاره از جخِیزات ذفاظحی طخصی ىٍاشب اشحفاده کٍید و ةا دكث دشحّرانػيم ُای ىرةّط ةَ ایيٍی 

 . ىرصّل را رغایث کٍید

 اطالعات فیسیکی ٍ فٌی

 هایع ضفاف                                 ضکل ظاّری هحصَل                                

 کْربایی تیرُ                     رًگ                                                                     

 بادام تلخ                  رایحِ                                                                     

   g/l   02   ± 5512درجِ ساًتی گراد                              02گراًص خاظ در دهای 

PH                                                                                         2.1  ±  5.1    
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 ًگْذاری :

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

 عورهفیذ :

 ٌگِداری طّد.  ىاه در ةصحَ ةٍدی اصهی، ىِر و ىّم طده، در ىکاٌی شرد و خظک 69

 بستِ بٌذی :

  َةػری 52ةَ صّرت ةػریِای یک نیحری : ُر حػت 

  كّغی  7: ُر حػتَ  نیحری  8ةَ صّرت كّغیِای 

  ةَ طکم  ةاز   -نیحری  51ةَ صّرت كّغیِای 

 

 :   ضٌاسایی خطرات هحصَل

H314   .باعث سَختگی پَست ٍ آسیب  چطن هی ضَد 

H332   .در صَرت استٌطاق خطرًاک هی باضذ 

P260   .از استٌطاق بخار، گاز، غبار ٍ اسپری آى جذا دٍری کٌیذ 

P270     .ٌّگام استفادُ از ایي هحصَل از خَردى، ًَضیذى ٍ یا سیگار کطیذى دٍری کٌیذ 

P280   .ٌّگام کار از دست کص ، لباس، عیٌک ٍ هاسک ایوٌی استفادُ کٌیذ 

P301+P330+P331   ُاز باال آٍردى آى خَدداری کٌیذ.   ٍ درصَرت بلعیذُ ضذى ، دّاى را ضتطَ داد 

P301+P312  صَرت بلعیذُ ضذى  ٍ ّر گًَِ احساس ًاخَضی بِ هرکس درهاى هسوَهیت ٍ یا پسضک هراجعِ   در

 گردد.

P405   .بِ صَرت بستِ بٌذی ٍ هْر ٍ هَم ضذُ ًگْذاری ضَد 

 

داده ُای فٍی ایً ةروطّر حایگزیً جيام ٌصخَ ُای كتهی طده اشث. ُيیظَ ةَ آخریً ٌصخَ داده ُا کَ در شایث 

www.fabersurfacecare.com  .ىّحّد اشث ىراحػَ کٍیدFaber Chimica  از ذق جغییر دادن داده ُا و اغالغات

 ىّحّد در ةروطّر را ةرخّرداراشث.

اغالغات ىّحّد در ایً ةروطّر ةر اشاس جخرةَ گصحرده ىا درزىیٍَ  جرلیلات فٍی و غيهیاجی ىرصّل ارائَ طده اشث. اىا در 

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

در ىرصّل اٌخام دُید. اغالغات و پیظٍِادات ارائَ طده را ٌيی جّان ةَ غٍّان جػِد و یا ىصئّنیحی از حاٌب ىا در ٌظر داطث 

ُر گٌَّ ىصئّنیحی را  Faber Chimica Srlغیر كاةم کٍحرل اشث. ةٍاةرایً زیرا طرایع و روش اشحفاده از ىرصّل از حاٌب ىا 

 ىرصّل را رد ىی کٍد اشحفاده ازدر كتال داده ُا و پیظٍِادات ارائَ طده در راةػَ ةا 
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