
 تمیسکىىذٌ َا

 FABER SOAP 

کىىذگی، تٍ طًر خاص ترای  تمیسکىىذٌ ای تغلیظ شذٌ تا مشخصٍ دفع آب ي يیژگی محافظت

 تمیسکردن کف َای سىگ طثیعی پًلیش خًردٌ تکار می ريد.

 FABER SOAP یک ىدؿّل رالكاٌَ ی جيیضکٍٍسه جغهیظ ػسه ىی ةاػس کَ ىزحؽ ةصای جيیض کصدن کفِای ظٍگ طتیؽی

 پّنیغ رّرده ىاٌٍس: ىصىصیث یا گصاٌیث اظث.

 ىدؿّل جصکیب ػسه در یک راه خم، جيیضکٍٍسه ىّدص ةا ىدافغث دافػ آب، در ؼیً خال ىّجب افضایغ دررؼٍسگی ظطح ػسه: 

 FABER SOAP جيیض ىی کٍس، ودر ؼیً خال ىّجب ىدافغث از جشب آب و افضایغ دررؼٍسگی کف ُای ظٍگ طتیؽی ىی

 ػّد.

 FABER SOAP )راه خهی ایسه آل ةصای جيیضکٍٍسگی ٌِایی کفِای ظٍگ طتیؽی کَ ةَ طّر ىکاٌیکی یا ػیيیایی ٌُّس )ؾیلم

پّنیغ ػسه اٌس ىی ةاػس، ایً ىدؿّل ُيچٍیً ىی جٌّس ٌحیجَ رّب خحی ةصای ٌگَ داری روزىصه ُيَ ٌّع ظٍگِای پّنیغ ػسه 

ی و ةاؼخ ؼيهکصد  دررؼٍسگی ىی ةاػس. ُيچٍیً ایً ىدؿّل ىّجب ةسُس. ىدؿّل ةعیار ىّدص در ةصاةص گصدوراک ُای ىؽيّن

 ایجاد ىؼزؿَ دفػ آب ؼانی ظطح ةِعازی ػسه ىی ػّد کَ رّد ىّجب خفاعث ظطح از جشب آب ىی ةاػس. 

اگصىدؿّل ةطّر ىٍغو ىّرد اظحفاده كصار گیصد، ىّجب ظِّنث پصوظَ جيیضکصدن ىؽيّنی، و ىّجب ظصؼث ةزؼیسن و ىّدص ةّدن 

 داری در طّل زىان ػسه و ةاؼخ زیتایی و دررؼٍسگی ظطح ىی ػّد، خحی در ىّاد خعاس ىاٌٍس ىصىصیث و جصاورجً.  ٌگَ

 اگصىدؿّل را طتق ٌعتث ركیق کصدن ذکص ػسه ةکار ةتصیس،ظطح ٌیازی ةَ آةکؼی ٌزّاُس داػث.

 يیژگیُا ي مسیت استفادٌ ی ایه  محصًل : 

  از پصوظَ پّنیغ زٌی و ٌُّیٍگ.راه خهی ایسه آل ةصای جيیضکصدن ةؽس 

 .دارای ىؼزؿَ دفػ آب 

 .افضایغ دررؼٍسگی ظطح 

 .كسرت رّب جيیض کٍٍسگی 

 PH .ًرٍذی: ىٍاظب ةصای ىّاد خعاس ىذم ىصىصیث، الیو اظحّن یا جصاورج 

 .ةسون ٌیاز ةَ آةکؼی 

 .ؼطص و ةّی رّش آیٍسی از رّد ةجای ىی گشارد 

 ػّد. ىّجب آظیتی ةَ ىّاد ةِعازی ػسه ٌيی 
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  : مًارد کارترد

 ىٍاظب ةصای اظحفاده ةص ظطّح دارهی و رارجی.

 ىدؿّل ىزحؽ اظحفاده ةص پصدارحِای پّنیغ ػسه ظطدی.

ظیيان ىصىصیث، اگهّىصا  رزیً ىصىصیث، اگهّىصا رزیً کّارجض، پّرظهیً جایم پّنیغ رّرده، الیو ىٍاظب ةصای اظحفاده ةص:اگهّىصا 

 اظحّن، ىصىصیث، جصاورجً و ةحً.

 قذرت پًشاوىذگی :    

m2/l 5511 -011    

 : تجُیسات کارتردی

 کارةصد ىکاٌیکی: ىاػیً جک دیعکی کَ ةا پس ظفیس ىجِض ػسه ةاػس.

 يّنی و پارچَ ةا ٌذ ىیکصو )ریض(.کارةصد دظحی: پارچَ ىؽ

 مراحل کارترد دستی

 آمادٌ سازی ي تمیسکردن سطًح  :

 نیحص آب. 8دَراز ىدؿّل در  6-2ىدؿّل را ركیق کٍیس، 

ةِعازی کٍیس. ؾتص کٍیس جا کف ةطّر کاىم رؼک ػّد  پارچَ را کاىال ةچالٌیس و ظطح را جيیض کٍیس، ُص ةزغ ظطح را در یکصاظحا

 و در ؾّرت ٌیاز، اگص ةاكی ىاٌسه ای از کذیفی ىّجّد اظث را جّظط پارچَ ای جيیض پاک کٍیس.

 : SINGLE DIDC MACHINEمراحل کارترد 

 

 نیحص آب.  8دَر از ىدؿّل را در 6-2ىدؿّل را ركیق کٍیس، 

ر جاٌک آب ىاػیً جک دیعکی و یا در عصف دیگصی اٌجام ػّد، ظپط ظطح را جيیض کٍیس ركیق کصدن ىی جّاٌس ةَ طّر ىعحلیو د

 و ُص كعيث را در یکصاظحا ةِعازی کٍیس.

داٌیَ جيیض کٍیس. ریهی ىِو اظث کَ اجازه ٌسُیس کَ ىدؿّل در طّل پصوظَ جيیضکاری  51-58جّؾیَ ىی ػّد ُص ةزغ را خسود 

ةاكی ىاٌسه ُارا ةا جارو ىصطّب پاک کٍیس. اگص ىدؿّل كتم از پاک ػسن ةص روی ظطح رؼک ػّد. در پایان پصوظَ ػعث و ػّ، 

 رؼک ػس، ظطح را ةا پس ظفیس رؼک ةّرس کٍیس.

 : دستًرالعمل َا ي راَىمایی َا

 ىدؿّل ةسون ُیچ گٌَّ دظحّرانؽيهی اؼيال ىی ػّد. 
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 : تمیس کردن تجُیسات

 در پایان پصوظَ اظحفاده از ىدؿّل، ججِیضات ىّرد اظحفاده را ىی جّان ةا اظحفاده از آب ػعحؼّ داد.

 : وکات ایمىی

دكث دظحّرانؽيم ُای ىصةّط ةَ ایيٍی ٍُگام اظحفاده از ىدؿّل، ُيّاره از ججِیضات خفاعحی ػزؿی ىٍاظب اظحفاده کٍیس و ةا 

 ىدؿّل را رؼایث کٍیس.

 اطالعات فیسیکی ي فىی

 مایع چسثىذٌ             شکل ظاَری محصًل                                                

 کُرتایی                   روگ                                                                    

 مرکثات                   رایحٍ                                                                   

PH                           5.0 ±  05.5 

                                             g/l 05  ± 0550                             درجٍ ساوتیگراد:  05گراوش خاص در دمای 

 

 : وگٍ داری

 عصف را ةا در ةعحَ و در جای رؼک و رٍک ٌگَ داری کٍیس.

 : عمر مفیذ

 ىاه در ةعحَ ةٍسی اؾهی، ىِص و ىّم ػسه، ٌگَ داری در ىکاٌی ظصد و رؼک.27

 : تستٍ تىذی

  ةطصی در ُص جؽتَ  52نیحصی          5ةطصی 

  كّطی در ُص جؽت7َنیحصی           8كّطی 

 وشت کردن اتفاقی:

 ىدؿّل را آغؼحَ ةَ ىّاد كاةم جشب )ىذم: خّنَ، پّػال و..( کٍیس و در دارم ظطم ُای زةانَ ی ىزؿّص اٌحلال دُیس. 
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 :شىاسایی خطرات محصًل 

H315    .مًجة حساسیت پًستی می شًد 

H319    .مًجة حساسیت شذیذ چشمی می شًد 

P280    .از لثاسُای محافظت کىىذٌ ي محافظت کىىذٌ چشم ي صًرت ي دستکش استفادٌ شًد 

P302+P352    .در صًرت تماس تا پًست: تا آب ي صاتًن شستٍ شًد 

P305+P351+P338     ٌدر صًرت تماس تا چشم:  ترای مذتی تا آب شستٍ شًد ي در صًرت يجًد لىس، آن را درآيرد

 ي تٍ آتکشی ادامٍ دَیذ.

P362+P364    .لثاسُای آلًدٌ شذٌ تا محصًل را درايردٌ ي پیش از استفادٌ مجذد تشًییذ 

 

اده ُای فٍی ایً ةصوػّر جایگضیً جيام ٌعزَ ُای كتهی ػسه اظث. ُيیؼَ ةَ آرصیً ٌعزَ داده ُا کَ در ظایث د

www.fabersurfacecare.com  .ىّجّد اظث ىصاجؽَ کٍیسFaber Chimica  از خق جغییص دادن داده ُا و اطالؼات ىّجّد

 در ةصوػّر را ةصرّرداراظث.

ص اظاس ججصةَ گعحصده ىا درزىیٍَ  جدلیلات فٍی و ؼيهیاجی ىدؿّل ارائَ ػسه اظث. اىا در ُص اطالؼات ىّجّد در ایً ةصوػّر ة

ؾّرت ػيا ةایس جعث اونیَ را ةصای ةصرظی ىٍاظب ةّدن ىدؿّل ةصای ىّارد اظحفاده ىّرد ٌغصػيا و ٌّع ىّاد ىّرد اظحفاده در 

ن ةَ ؼٍّان جؽِس و یا ىعئّنیحی از جاٌب ىا در ٌغص داػث زیصا ىدؿّل اٌجام دُیس. اطالؼات و پیؼٍِادات ارائَ ػسه را ٌيی جّا

ُص گٌَّ ىعئّنیحی را در كتال  Faber Chimica Srlػصایط و روش اظحفاده از ىدؿّل از جاٌب ىا غیص كاةم کٍحصل اظث. ةٍاةصایً 

 ىدؿّل را رد ىی کٍس. داده ُا و پیؼٍِادات ارائَ ػسه در راةطَ ةا اظحفاده از

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 58، طتلَ ُؼحو، واخس :78آدرس: ػصیؽحی، ریاةان کالُسوز، ةیً ىؽحلس و ٌاىسار، پالک 

 :2296887فکط:     29976672جهفً: 


