
 پاک کٌٌدُ ّا   

FABER 30 

پاک کٌٌدُ ای  با حالل  هَاد  قلیایی اضباع ضدُ ٍ هٌاسب برای از بیي بردى  لکِ ّای هقاٍمِ  

 اًَاع سطَح  است 

ایً ىضػّل کَ یک پاك کٍٍده ةا صالل ىّاد كهیایی اطتاع طده   اشث ،  ةرای  پاك کردن ُر ٌّع نکَ ةَ ویژه آٌِایی  کَ 

ةَ غيق شعّح رفحَ اٌد ةصیار ىّدر اشث . ایً نکَ ُا ،  نکَ ُای كدیيیی ُصحٍد کَ ةَ ظّر ىػيّل  در ادر زای پا و یا  

 ساد ىی طٌّد. رفث و آىد وشایم ٌلهیَ ، ةرروی کف  ای

ایً ىضػّل یک پاك کٍٍده  ُيَ کاره ای اشث کَ اشحفاده از آن شریع و آشان ةّده ؛ و ضيً ایٍکَ پاك کٍٍده  ی كّیی 

ةرای نکَ ُاشث، در غیً صال ةرای صصاس جریً شعّح ٌیز ةصیار شازگار اشث ؛ و ةَ ُيیً خاظر اشث کَ ةرای ُيَ ٌّع 

 و ةراق طده  ، و ُيچٍیً شراىیک پّنیض خّرده   ٌیز كاةم اشحفاده اشث. شٍگ ىاٌٍد:  ىرىریث پّنیض خّرده  

ی فػال ایً ىضػّل وزّد دارد ، ةاغخ طده جا ایً ىضػّل  راه  دٍُده جظکیم ىّاد دكیلی کَ در جػادل و جرکیب خاص 

ی ىاٌٍد رزیً ُای صم  ىٍاشتی ةرای جيیز کردن غيیق شعّح ةاطد ؛ و ُيچٍیً  ٌحایر غانی  ةر روی پّطظِای ىػٍّغ

پی وی شی ، اپّکصی  و پهی اورجان دارد؛ و ُيچٍیً کف پّطِایی کَ ةر ای فضاُای ةزرگ ىذم پارکیٍگ ىاطیٍِا  یا 

ادراجی کَ از الشحیک و جایر کاىیٌِّا، رفث و آىد  ةراةر در ىضّظَ  خّدروُا، چَ در داخم و در چَ در خارج، ةخػّص

 ةرزای ىی ىاٌد. ىاطیٍِا، زردلیم ُا و کاىیٌِّا 

از ایً ىضػّل ىی جّان ُو   روطِای شٍحی ةرای طصحً کفِا ، ىذم پارچَ یا ةرس، وُو ةا جسیِزات ىاطیٍی  ىذم دشث 

 پاك کٍٍده كّی کفِا اشحفاده کرد.      افزار جک دیصک یا 

 

 ٍیژگیْا ٍ هسیت استفادُ ی  ایي هحصَل :

 ىّدر ةرای جيیز کردن اٌّاع نکَ ُای کذیفی؛ 

    ىضهّل ُيَ کاره و ىٍاشب ةرای اشحفاده ةر روی اٌّاع ىّاد  گٌّاگّن؛ 

  ایده آل و ىٍاشب ةرای زدودن ادرات  ةاكیياٌده  الشحیک و  جایر ؛ 

  ةصیار ىالیو ةر شعّح ةّده وُیچ جغییری در ظاُر آٌِا ایساد ٌيی کٍد؛ 

  ایده ال ةرای جيیز کردن فضاُای كاةم جردد؛ 

  ُای ىػٍّغی.  ىٍاشب ةرای کف پّش 

 کاربرد : 

 

 از ایً ىضػّل ُو  ةر روی شعّح داخهی و ُو شعّح خارزی ىی جّان اشحفاده کرد. 

ةرای اشحفاده ةرروی  شٍگ ىرىریث شیياٌی آگهّىریث، شٍگ رزیً ىرىریث آگهّىریث، شٍگ ىرىریث کّارجز آگهّىریث،  

، شٍگ ُای  آجظفظاٌی ، ةازانث ىذاب  ، شيٍحیٍا ، ةحّن  ، شراىیک کراکّاال، جخحَ شٍگ ، شٍگِای ىاشَ ای ،  ةازانحیً

، کّجّ، گراٌیث، شٍگِای جزییٍی پروشهیً ، پّرشهیً ظتیػی و پّنیض خّرده و ةافث دار،  شٍگ  شراىیک ةراق ، کهیٍکر

 .جّف ، ىٍاشب اشث آُک،ىرىریث،شٍگ ةازشازی طده،  شٍگ آذریً)پّرفیری(، کّارجز، جراکّجا، جراورجیً و 
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 : قدرت پَضاًٌدگی

m2/l 51- 58   

 :   تجْیسات کاربردی

 ، دشث افزار جک دیصک،  جيیز کٍٍده كّی ةرای کف. (Mop) پارچَ ، گردگیر 

 

 هراحل کار: 

 آهادُ سازی ٍ تویسکردى سطَح :

، جّغیَ ىی طّد جيام ةاكی ىاٌده ُای روی شعش ىذم  گردوخاك ، نکَ  FABER 30كتم از طروع ةَ طصحً شعش ةا     .5

 ُای ریز و درطث را ةا یک زارو یا زاروی ةركی جيیز کٍید. 

فضایی کَ آغظحَ ىی طّد   اٌدازه .کٍیدایً ىضػّل آغظحَ کار را ةَ شعش ىرصهَ  كصيث کّچکی از ر جّغیَ ىی طّد در ُ

ةاید زداگاٌَ و ةراشاس شعش زذب ىّاد جػییً طّد. وكحی کَ ىضػّل را ةرای شعّصی ةا كدرت زذب ةاال ىذم کّجّ یا 

ن صاغم ىحر ىرةع ٌتاطد.  اظيیٍا 8-7جراکّجا  ةَ کار ىی ةرید ؛ ضروری اشث فضایی کَ ةر روی آن کارىی طّ  ةیظحر از 

ٍُگاىی کٍید کَ  واکسِ پاك کً  کاىال ةَ  داخم شعش ٌفّذ ٌکرده ةاطد جا  زهّی غيهکرد آن گرفحَ طّد . ةَ غٍّان ىذال  

کاطیِای  شٍگِای جزییٍی و یا اٌٍد شٍگ ظتیػی پّنیض خّرده، ایً ىضػّل را ةرای شعّح ةا كدرت زذب پاییً ىکَ 

 ا  ىيکً اشث ةیظحر از  كدرت پّطاٌٍدگی ایً ىاده ةاطد .فضای کار طي شراىیکی ةَ کار ىی ةرید ؛ 

 

 رٍش استفادُ : 

 ىضػّل ىی جّاٌد ةراشاس ىلدار و اٌدازه نکَ ای کَ ةاید زدوده طّد ةَ غّرت خانع  و یا ةا آب زالل ركیق طّد . 

طّد.  وكحی ایً ىضػّل  ةَ خػّص ةرای صم  ایً ىضػّل ىی جّاٌد ةَ غٍّان ىرصهَ ی ٌِایی  واکس دوم  ةَ کارةرده   -

% ركیق طّد. وكحی کَ ةر روی ىّاد زاذب ىذم 81کردن رزیً یا  واکس و یا پّنیيرُای ىلاوم اشحفاده ىی طّد ؛ ةاید جا 

 کّجّ یا ةحّن ةکارةرده ىی طّد ىضػّل ىی جّاٌد ةَ ظّر خانع اشحفاده طّد.  

ردن صسو زیاد و ضد غفٌّی کردن  ةلایای شفث طده ی   در کارگاُِایی کَ از ُر گاه ایً ىضػّل ةخّاُد ةرای پاك ک   -

كصيث 5درغد ةا آب ، ركیق طّد) 61-21اشیدُای صصاس اشحفاده ىی کٍٍد ،  اشحفاده طّد  ٌیاز اشث  ىضػّل جا  

 كصيث آب (. 7- 2ىضػّل ةَ 

كصيث  5% ةا آب ركیق طّد )51طّد ىضػّل ةاید جا  اگر ةرای پاك کردن ىػيّنی ،ةَ ظّر ىرجب ةرای کفِا ةَ کار ةرده   -

 كصيث آب(.  9ىضػّل ةَ 

را ةا ٌصتث ىظخع ركیق کرده  و ةرروی شعضی کَ ىی خّاُید جيیز طّد  ظّری ةَ کار ةترید کَ  جيام   .  ىضػّل2

 ةا كدرت  پخض گردد.  ىضدوده   ةَ ظّر کاىال یکٍّاخث  ةَ وشیهَ  یک دشث افزار جک دیصک یا ةرس ةزرگ ةَ ظّر کاىم  

دكیلَ ةَ صال خّد رُا کرده و ةرای ایٍکَ ةاكی ىاٌده ُا را ةحّان راصث جر از شعش کار پاك  58 – 51صدود ىضػّل را  . 6

کرد  و آٌِا را ةا  اشحفاده از یک صالل از ةیً ةرد، ىی جّاٌید  ةَ وشیهَ  یک دشث افزار جک دیصک یا ةرس ةزرگ  در فاغهَ 

اٌسام داد. ایً  کاركدرت صم کردن ىضػّل را  افزایض داده  ُای زىاٌی ىرجب ةا جّزَ ةَ شخحی ةاكی ىاٌده ُا  ایً کار را 

 و ٌحایر ةِحری ةرای طيا ُيراه دارد. 
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ٍُگاىی کَ ایً ىضػّل ةخػّص ةرای شعّح زاذب ةَ کار ةرده ىی طّد ، ٍُگام کار کردن ةا ىضػّل ، ىيکً اشث 

ضروری ةاطد کَ ىلداری از ىضػّل را ةر روی شعش ةریزید جا زتران ىضػّل زذب طده ةر روی شعش ةاطد. ةرای صػّل 

 ّل اُيیث ةصیار زیادی دارد. ةِحریً ٌحایر ىيکً  ، پّطاٌدن کم شعش ةا یک الیَ ٌازك از ىضػ

ایً غيم  ىی جّاٌد ةا اشحفاده از یک دیصک  یا ةرس ٌصتحا زةر  اٌسام ةا جّزَ ةَ ٌّع ىّاد و یا  ٌّع نکَ یا روطی کَ ةَ کار 

ةرده ىی طّد اٌحخاب گردد.  اشفٍر )پد( شفید ةرای پّنیض شعّحِ  ىرىریث، شٍگ آُک و ىّاد ةراق   کَ صصاس ُصحٍد 

ىی طّد. اشفٍر)پد( شتز یا آةی روطً ةرای شعّح زةر و پّنیض ٌخّرده ىاٌٍد کّجّ، جراکّجا و ةحّن ةَ کار ةرده ىی اٌحخاب 

 طّد. 

اكیياٌده ُا ىلدار الزم از آب زالل را ةر روی ةُيان ظّر کَ در ةاال اطاره طد، پس از گذطث زىان الزم ةرای پاك کردن    .7

روی کف جظکیم اىّنصیّن ةدُد؛ شپس  ةَ ظّر یکٍّاخث ةا یک دشث افزار جک دیصک یا ةرس  شعش کار ریخحَ جا ىضهّلِ

 داده  و ىخػّص ىایػات اٌسام ىّاد را پخض کرده  و ةاكیياٌده را پاك کٍید. ایً کار را ةِحر اشث کَ ةا یک  ىکٍده ی 

 کٍید آب خظک  ةَ وشیهَ یک پارچَ یا صّنَ کاغذی  زاذب را  ةَ ظّر ُيزىان ىایع اضافَ 

پس از جيیز کردن ةاكیياٌده ی ىّاد ، شعش را کاىال ةا آب زالل ةظّیید. اگر ٌحیسَ  رضایث ةخض ٌتّد، غيهیات را ظتق  . 8

 ىراصم فّق دوةاره اٌسام دُید .  

 بازگطایی سطح برای رفت ٍآهد: 

کار را اٌسام ىی ٍُگاىی کَ دوةاره ایً  پس از طصحظّی کف ةا آب و خظک طدن آن ، شعش کار ةرای اشحفاده آىاده اشث .

دُید ، ضروری اشث کَ جا خظک طدن جيام  شعش کار غتر کٍید.  زىان الزم ةرای ایً ىرصهَ ةصحَ ةَ  ٌّع و ىلدار زذب 

 ىاده ةصیار ىحفاوت اشث. 

 

 : ّا ییّا ٍ راٌّوا دستَرالعول

کار ةردن ىضػّل ةر روی جيام شعش ، ىلدار  کيی از آن را ةر روی یک شعش ةی  جّغیَ ىی طّد كتم ازةَ -

 اشحفاده  اىحضان کٍید جا از ىٍاشب ةّد ن آن ىعيئً طّید؛ 

ةگذارید  جا صانث چصتٍدگی یا خیصی ىضػّل ٍُگاىی کَ آن را ةر روی شعضی کَ جازه کار گذاطحَ  و یا   -

 ىم ةرظرف گردد؛دوغاب آن را جازه ریخحَ اید  ةَ ظّر کا

 از ایً ىضػّل ةرای فضاُای خارزی اشحفاده ٌکٍید ؛ -

 ُرگز ایً ىضػّل را ةا جرکیتات طیيیایی دیگر ىخهّط ٌکٍید؛   -

اگر ٌحیسَ ةَ دشث آىده کاىال رضایث ةخض ٌیصث ، روٌد کار را ُيان ظّر کَ در ةاال جّضیش داده طد اداىَ  -

 دُید .  

 

 :تویس کردى تجْیسات

 در پایان ، وشایم آغظحَ ةَ ایً ىاده را ىی جّان ةا آب ىػيّنی طصث .  

 :ایوٌیًکات 

ٍُگام اشحفاده از ىضػّل، ُيّاره از جسِیزات صفاظحی طخػی ىٍاشب اشحفاده کٍید و ةا دكث 

  دشحّرانػيم ُای ىرةّط ةَ ایيٍی ىضػّل را رغایث کٍید.
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 اطالعات فیسیکی ٍ فٌی

 هایع            ضکل ظاّری هحصَل                                              

 کْربایی              رًگ                                                                       

 هعوَل            رایحِ                                                                       

  g/l  02 ± 0202   راد                      گ یدرجِ ساًت 02 یگراًص خاظ در دها

PH                                                                                      2.0 ± 00.0   

 

 : ًگِ داری

 ظرف را کاىال درةصحَ و در زای  خٍک و خظک ٌگِداری طّد . 

 عور هفید: 

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

 بستِ بٌدی : 

   نیحری  5ةعری  52ُر زػتَ طاىم 

   نیحری  8كّظی  7ُر زػتَ طاىم 

   نیحری  ةَ غّرت ةاز ىّزّد اشث .  51ُر كّظی 

 

 :  ضٌاسایی خطرات هحصَل

H290    .هوکي است باعث خَردگی فلسات ضَد 

H314    .باعث سَختگی ضدید پَست ٍ آسیب بِ چطن هی ضَد 

P234      سربستِ ًگْداری ضَد.فقط در ظرف 

    P280ٌّگام کار از دست کص ، لباس، عیٌک ٍ هاسک ایوٌی استفادُ کٌید.  

P310    .بِ سرعت با پسضک تواس بگیرید 

P305+P351+P338     آى را با دقت برای چٌد دقیقِ بطَیید. عیٌک خَد را  اگر در داخل چطوتاى پرید

 بردارید ٍ ضستطَ را اداهِ دّید.

P390      . برای جلَگیری از آسیب ، ًطتی هَاد را پاک کٌید 

    P406 .ایي هَاد  آى را در ظرفی کِ هجْس بِ یک پَضص داخلی هقاٍم در برابر خَردگی است ًگْداری کٌید 

 

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

www.fabersurfacecare.com  .ىّزّد اشث ىرازػَ کٍیدFaber Chimica  از صق جغییر دادن داده ُا و اظالغات

 ىّزّد در ةروطّر را ةرخّرداراشث.
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اظالغات ىّزّد در ایً ةروطّر ةر اشاس جسرةَ گصحرده ىا درزىیٍَ  جضلیلات فٍی و غيهیاجی ىضػّل ارائَ طده اشث. 

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

یظٍِادات ارائَ طده را ٌيی جّان ةَ غٍّان جػِد و یا ىصئّنیحی از ىّرد اشحفاده در ىضػّل اٌسام دُید. اظالغات و پ

 Faberزاٌب ىا در ٌظر داطث زیرا طرایط و روش اشحفاده از ىضػّل از زاٌب ىا غیر كاةم کٍحرل اشث. ةٍاةرایً 

Chimica Srl ىضػّل را رد ىی  ُر گٌَّ ىصئّنیحی را در كتال داده ُا و پیظٍِادات ارائَ طده در راةعَ ةا اشحفاده از

 کٍد.
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