
 لکه بر

 EXTRACTOR 

پودر لکه بر برای از بین بردن لکه های رنگی، لکه های موجود به دلیل رطوبت و آب، مه، آفتاب و 

 دیگر انواع لکه برای انواع سطوح.

 EXTRACTOR.این محصول برای از بین بردن لکه های  یک لکه بر پودری می باشد که قبل از استفاده با آب ترکیب می شود

 رنگی و لکه های بوجود آمده ازرطوبت از روی هر گونه سطحی حتی سطوح عمودی توسعه یافته است.

محصول بسیار موثر در برابر هرنوع لکه می باشد، گرچه بسیار لطیف بر سطوح است حتی سطوح بسیار حساس مانند مرمریتهای 

 پولیش خورده.

 EXTRACTORرای قابلیت بسیار موثر و تمیزکنندگی سریع لکه است و استفاده از این محصول بسیار آسان می باشد. دا 

در صورت استفاده با مقادیر درست، این محصول دارای بافت متراکم شده که باعث اجازه به عملکرد بهتر در برابر لکه ها می شود. 

 نهایی مواد نمی گذارد.استفاده از محصول هیچگونه تاثیری بر روی ظاهر 

 ویژگیها و مزیت استفاده ی این  محصول : 

 .ازبین برنده لکه بسیار عالی برای لکه های رنگی 

 .مناسب برای کاربرد عمودی 

 .موجب ازبین بردن لکه های ناشی از رطوبت 

 .تماس مستقیم بین لکه و از بین برنده لکه برای دستیابی به نتیجه بهتر 

 : موارد کاربرد

 سب برای استفاده بر سطوح داخلی و خارجی.منا

 مناسب برای استفاده بر انواع سطوح.

 قدرت پوشانندگی :    

N.A. 

 : تجهیزات کاربردی

 عملکرد مستقیم بر روی لکه.
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 مراحل کار: 

 آماده سازی و تمیزکردن سطوح :  

قبل از استفاده از محصول روی تمام سطح مورد نظر، توصیه می شود که ناحیه کوچکی از سطح، یا ناحیه ای غیرآسیب پذیر یا بال 

 استفاده جهت بررسی مناسب بودن محصول برای استفاده تست کنید.

 ترکیب شود.محصول می بایست قبل از استفاده در آب گرم 

ترکیب کنید، یا برای جایگزینی،د با همان مقدار آب  %8در  HYDROGEN PEROXIDEبخش از  5/1یک بخش از محصول را با 

 گرم ترکیب کنید، به ترکیب کردن ادامه دهید تا یک ترکیب هم گن )یکدست( بدست بیاید.

یه ای کامل از محصول را بر سطح بگذارید. به ترکیب اجازه مقدار مناسبی از محصول را با کاردک بر روی لکه اعمال کنید، و ال

ساعت بر روی سطح عمل کند و سپس تست کنید و اگر لکه از بین رفته بود شروع به آبکشی کنید. در این  3تا  1دهید تا حدود 

ی یک شب برای ازبین جا فاصله زمانی دقیقی توصیه نمی شود، زیراکه ممکن است تنها چند دقیقه و یا چندین ساعت و یا حت

 بردن لکه زمان الزم باشد. 

زمانی که محصول از بین رفت، صبر کنید تا سطح خشک شود و نتیجه به دست آمده را تست کنید. اگر همچنان لکه بر روی سطح 

 خشک اما با شدت کمتری وجود داشت ، کاربرد را ادامه دهید. 

 : تمیز کردن تجهیزات

 محصول، تجهیزات مورد استفاده را می توان با استفاده از آب شستشو داد. در پایان پروسه استفاده از

 : نکات ایمنی

هنگام استفاده از محصول، همواره از تجهیزات حفاظتی شخصی مناسب استفاده کنید و با دقت دستورالعمل های مربوط به ایمنی 

 محصول را رعایت کنید.

 اطالعات فیزیکی و فنی

 پودر                                                       شکل ظاهری محصول     

 بژ                    رنگ                                                                   

 بی بو                    رایحه                                                                 

PH               NA 

 g/l432  ± 10                                                         گرانش خاص

 

 15، طبقه هشتم، واحد 457آدرس: شریعتی، خیابان کالهدوز، بین معتقد و نامدار، پالک 

 22635547فکس:     26643342تلفن: 



 : نگه داری

 خنک نگه داری کنید.ظرف را با در بسته و در جای خشک و 

 : عمر مفید

 ماه در بسته بندی اصلی، مهر و موم شده، نگه داری در مکانی سرد و خشک. 24

 : بسته بندی

  عدد در هر جعبه4کیلویی         1،2در سطلهای 

 شناسایی خطرات محصول:

 این محصول طبق استانداردهای روز دسته بندی نمی شود.

اده های فنی این بروشور جایگزین تمام نسخه های قبلی شده است. همیشه به آخرین نسخه داده ها که در سایت د

www.fabersurfacecare.com  .موجود است مراجعه کنیدFaber Chimica  از حق تغییر دادن داده ها و اطالعات موجود

 در بروشور را برخورداراست.

ر اساس تجربه گسترده ما درزمینه  تحقیقات فنی و عملیاتی محصول ارائه شده است. اما در هر اطالعات موجود در این بروشور ب

صورت شما باید تست اولیه را برای بررسی مناسب بودن محصول برای موارد استفاده مورد نظرشما و نوع مواد مورد استفاده در 

ن به عنوان تعهد و یا مسئولیتی از جانب ما در نظر داشت زیرا محصول انجام دهید. اطالعات و پیشنهادات ارائه شده را نمی توا

هر گونه مسئولیتی را در قبال  Faber Chimica Srlشرایط و روش استفاده از محصول از جانب ما غیر قابل کنترل است. بنابراین 

 محصول را رد می کند. داده ها و پیشنهادات ارائه شده در رابطه با استفاده از
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