
 هحافظ

HIDRO 150    

دارای عولکرد تاال، حالل آى آب )ترپایِ آب (، ضذ لکِ ٍ تْعازی کاهال تی رًگ ترای کارترد ترر  

 ظطرَح ظٌگ طثیعی، تراکتَتا ٍ آگلَهرا.

HIDRO 150 از ایً دشتحَ ةتّده و  ىدافغ  و ضد نکَ ا ی اشث کَ ىّرد اشحفاده آن ةرای شٍگِای ظتیؿی و کهیَ ىّاردی

ىی جّاٌد ةِحریً جاثیر و دوام را ةر روی آٌِا  داطحَ و ُو اکٍّن دارای  ةاالجریً رجتَ در ایً زىیٍَ ىی ةاطتد  ایتً ىدلتّ  

کارةردی شریؽ و آشان داطحَ و چّن ُیچگٌَّ غظای  اضافَ ای ةر روی  شعح شٍگ ایجاد ٌيی کٍد در ٌحیجتَ  در جتٍفس 

 ةر روی آن اشحفاده ىی طّد  جاثیرٌاىعهّب  ٌيی گذارد   ظتیؿی شٍگِایی کَ  

ىدتافؼی كتّی  UVایً ىدلّ  ةی رٌگ جاثیری در رٌگ اصهی ىّادی کَ ةر آٌِا اؾيا  ىی طّد ٌداطحَ و در ىلاةم اطتؿَ 

ّد ةّده و ةَ ىرور زىان رٌگ کار دچار زردی ٌيی طّد و در شعّخی کَ در فضای خارج و در فضای داختم اشتحفاده ىتی طت

کارةرد دارد  ایً ىدلّ  ىّرد جایید صٍایؽ غذایی ةّده در ٌحیجَ ىی جّاٌتد ةترای ىدافؼتث از شتعّخی کتَ در آطت زخاٌَ 

اشحفاده ىی طّد ةَ کار ةرده طّد  ةحٌَّ ی ایً ىدلّ  ةَ خاظر ىلاوىث زیادی کَ ٌصتث ةَ ٌفّذ آب دارد ىی جّاٌتد خحتی 

 اده طّد   ةَ ؾٍّان ةِصاز ضد نک ةر روی اجلاالت اشحف

 ٍیصگیْا ٍ هسیت اظتفادُ ی ایي  هحصَل :  

 ،دارای ویژگی ضد نک ىی ةاطد 

 ، َىدافؼث از ىّاد در ىلاةم گردو خاک و نک 

  ،  افزایض ىلاوىث ىّاد در ىلاةم   ٌفّذ آب 

  ىلاوم در ةراةر اطؿَ ُا یUV، 

 ،در ظّ  زىان رٌگ آن زرد ٌيی طّد 

 ، ىلاوم در ةراةر ؾٍاصر ىدیط ظتیؿی 

 ، ىّرد جایید در ٌداطحً اثر شّء ةر روی ىّاد غذایی 

    ایً ىدلّ  ةر پایَ ی آب )خال ( ىی ةاطد 

 کارتردّا :

 ایً ىدلّ  ىی جّاٌد ُو در فضای خارج و ُو در فضای داخم ةر روی شعّح اشحفاده طّد  

، شتٍگِای آُکتی، وركتَ ای ، ةتازانحیً، ایً ىدلّ  ةرای اشحفاده ةر روی شٍگِای : ىرىریث، شٍگِای ىاشتَ ای ، گراٌیتث

 کّارجز، شٍگ آذریً، جراورجً، کّجّ، جراکّجا، ىرىریث آگهّىرای شیياٌی ، ىرىیث آگهّىرای رزیٍی ، آگهّىرای کّارجز رزیً  
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 :قذرت پَشاًٌذگی

m2/l 22 -58    

 :  تجْیسات کارتردی

 ةرس، اپهیکاجّر الىس وو  )دشث افزار پّشث ةره ای( ، غهعک، پارچَ 

 هراحل کار:  

 آهادُ ظازی ٍ تویسکردى ظطَح : 

 اید؛شعح را ةَ دكث جيیز کرده  و ىعيئً طّید کَ جيام آثار گردو غتار و چرةی را از شعح کار پاک کرده  -5

ُرگز ایً ىدلّ  را ةر روی شعّح  خیس و ىرظّب اشحفاده ٌکٍید، اگرچَ ایً ىدلّ  ىی جّاٌد ةر روی شعّخی کَ  -2

ةَ ىلدار ةصیار کو ٌو دار ُصحٍد اشحفاده طّد ؛ ونی ةا ایً وجّد ُيّاره اظيیٍان  خاصم کٍیتد کتَ شتعدی کتَ ىتی 

 خّاُید ةر روی آن کار کٍید خحی االىکان خظک ةاطد 

 درجَ شاٌحیگراد اشحفاده کٍید   72جا  8ىدلّ  را در درىای ةیً  ایً -6

 ىراكب ةاطیدکَ شعّح ىجاور ةَ ایً ىدلّ  آغظحَ ٌگردٌد   -7

 کارترد:  

 

الیَ ای ٌازک را ةر روی شعدی خظک و جيیز ةَ صّرت یکٍّاخث پخض کٍید و اظيیٍان خاصم کٍید کَ ىلتدار ىتّاد  -8

 اده طده اشث   جرجیدا ایً کار را ةا اةزارىٍاشب اٌجام دُید  ةَ ظّر یکصان ةر روی جياىی شعح اشحف

ایً ىدلّ  ةَ شرؾث خظک ىی طّد و ىؿيّال از خّد ةاكی ىاٌده ةرجای ٌيی گذارد  ونی ٍُگاىی کَ ةَ شعّخی کَ   -9

ٌتد کتَ شفث ةّده و ىّاد را ةَ خّةی جذب ٌيی کٍٍد اضافَ ىی گردٌد  ىيکً اشث ىلدار کيی ىّاد از خّد ةاكی ةگذار

ایً ىاده اضافی ىی جّاٌد ةَ راخحی ةَ وشیهَ یک پارچَ خظک از روی شعح کار پاک طّد  جّصتیَ ىتی طتّد ةتر روی 

دكیلَ كتم از ایٍکَ ىدلّ  او  خظک گردد اضتافَ  78شعّخی کَ ةصیاری جاذب ُصحٍد  الیَ دیگری از ىدلّ  را 

 ٌيایید  

 هذت زهاى خشک شذى :

 و در ُر طرایعی ٌِایحا ػرف ىدت یکصاؾث ةؿد از ىلرف خظک ىی گردد  ایً ىدلّ  ةَ شرؾث خظک طده

 تازگشایی ظطح ترای رفت ٍآهذ: 

 شاؾث كاةم رفث و آىد ىی ةاطد   6یا  2شعدی کَ ةر روی آن ىدلّ  ةکار ةرده طده اشث، ةؿد ازىدت زىان    
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 هحصَالت هکول  تویسکاری ًٍگْذاری :  

یتا   NEUGELجّصیَ ىی طّد ةرای جيیزکردن ىرجب شتعّخی کتَ ایتً ىدلتّ  ةتر روی آن اشتحفاده طتده از  -

ALGAFLOOR اشحفاده طّد. 

کَ از ایً ىدلّ  اشحفاده طده جّصیَ ىی طّد کتَ ةراشتاس ٌتّن شتٍگ از  :   شعّخی ؾيلیجيیزکردٌِای ةرای  -

FABER 30  یاDETERFUG اشحفاده طّد 

 : ّا ییّا ٍ راٌّوا دظتَرالعول

 ُرگز ایً ىاده را ةر روی شعّح خیس و ىرظّب اشحفاده ٌکٍید، -

اگر ىی خّاُید  ایً ىدلّ  را ةَ ؾٍّان ضد نک ةر روی  ىاده ای کَ ةا یک ضد آب كّی ةحٌَّ طده اشث ةَ کتار  -

 را ةَ آن اضافَ کٍید؛  HIDRO 150ىی ةرید صتر کٍید جا ةَ ظّر کاىم خظک گردد و ش س 

 ُیچگاه ىدلّ  را ةر روی شعّح داغ اشحفاده ٌکٍید، -

کَ خعرخحيی  ةارش ةاران  و جگرگ و  ىَ غهیغ  ةَ ُيراه رظّةث ىی ةاطتد ُیچگاه ایً ىدلّ  را در طرایعی   -

 اشحفاده ٌکٍید؛ 

 درجَ شاٌحیگراد ىی ةاطد؛  72جا خداکثر  8کارایی ایً ىدلّ   ٍُگام اشحفاده در ةیً دىای ةاالجر از  -

جا چصتتٍدگی و یتا  ةر روی شعّخی کَ جازه  دوغاب  ریخحَ طده  ىٍحؼر ةياٌید   HIDRO 150ةرای اشحفاده از  -

 خیصی آن کاىال ةر ظرف گردد؛

كتم از ایٍکَ ایً ىدلّ  را ةَ جياىی شعح کار اضافَ کٍید جّصیَ ىی گردد کَ آن را ةر روی یک شعح کّچک و  -

 غیر كاةم اشحفاده اىحدان کٍید جا از کارایی و ىٍاشب ةّدن آن ىعيئً طّید 

 : تویس کردى تجْیسات

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

 : ایوٌیًکات 

ٍُگام اشحفاده از ىدلّ ، ُيّاره از ججِیزات خفاػحی طخلی ىٍاشب اشحفاده کٍید و ةا دكث دشحّرانؿيم ُای ىرةتّ  ةتَ 

 ایيٍی ىدلّ  را رؾایث کٍید 

 اطالعات فیسیکی ٍ فٌی

 هایع                                                       شکل ظاّری هحصَل      

 کْرتایی                رًگ                                                                       

 تی تَ                 رایحِ                                                                     

 g/l  5 ±992        گراد                     یدرجِ ظاًت 02 یگراًش خاص در دها

PH                                                                                        2.5 ±  5.5 
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 : ًگِ داری

 ػرف را ةا در ةصحَ و در جای خظک و خٍک ٌگَ داری کٍید 

 عور هفیذ:  

   ىاه در ةصحَ ةٍدی اصهی، ىِر و ىّم طده، ٌگَ داری در ىکاٌی شرد و خظک  27

 تعتِ تٌذی :

  َةعری 52ةَ صّرت ةعری : ُر جؿت 

 كّظی  7: ُر جؿتَ  ةَ صّرت كّظی 

 

 :طٍاشایی خعرات ىدلّ 

  H336 هوکي اظت تاعث خَاب آلَدگی ٍ گیجی  گردد 

  P261 :  از تٌفط غثار، کف ، گاز ٍ تخار  ایي هحصَل جذا پرّیس کٌیذ 

  P271:ایي هحصَل را در فضای تاز یا در هحیطی کِ دارای تَْیِ هٌاظة هی تاشذ اظتفادُ کٌیذ 

  P304+P340  در صَرت اظتٌشاق  فرد هصذٍم  را  تِ هحیط تا ز ٍ َّای تازُ  اًتقال دادُ ٍ شرایط تٌفط ّرَای

 آزاد را ترای اٍ فراّن ظازیذ 

  P312: در ایي صَرت تا هرکس پسشکی اٍرشاًط تواض گرفتِ ٍ آًْا را هطلع ظازیذ 

 

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

www.fabersurfacecare.com   ىّجّد اشث ىراجؿَ کٍیدFaber Chimica  از خق جغییر دادن داده ُا و اظالؾات

 ىّجّد در ةروطّر را ةرخّرداراشث 

ةر اشاس ججرةَ گصحرده ىا درزىیٍَ  جدلیلات فٍی و ؾيهیاجی ىدلّ  ارائَ طده اشث  اىا اظالؾات ىّجّد در ایً ةروطّر 

در ُر صّرت طيا ةاید جصث اونیَ را ةرای ةررشی ىٍاشب ةّدن ىدلّ  ةرای ىّارد اشحفاده ىّرد ٌؼرطيا و ٌّن ىّاد ىّرد 

ان ةَ ؾٍّان جؿِد و یا ىصئّنیحی از جاٌب ىا در اشحفاده در ىدلّ  اٌجام دُید  اظالؾات و پیظٍِادات ارائَ طده را ٌيی جّ

ُر  Faber Chimica Srlٌؼر داطث زیرا طرایط و روش اشحفاده از ىدلّ  از جاٌب ىا غیر كاةم کٍحر  اشث  ةٍاةرایً 

 ىدلّ  را رد ىی کٍد  گٌَّ ىصئّنیحی را در كتا  داده ُا و پیظٍِادات ارائَ طده در راةعَ ةا اشحفاده از
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