
 ت کنندهمحافظ

HIDRO SST 

محافظت از سنگ  یتراػامل اضثاع سازی دارای  ، قیآب، نفوذ ػمترپایه  ست،یز طیسازگار تا مح

 رطوتت.ورود در تراتر  یؼیطث

 ةراةر جاثیرات ىخرب در یؿیىدافؼث از شٍگ ظت یةاال ةرا ثیفیةا ک ةِصازی و اطتاع شازیروش ٌّؾی   HIDRO SSTاشحفاده از 

جّصیف کرد. از  صثیز طیشازگار ةا ىد یفرىّنةا ،  پایَ آب ةر  ٪100 جّان ىدصّنیىی. آن را طّدىدصّب ىی آب و رظّةث

 ی، ةراپروشَ ةِصازیو ةؿد از  ًیاشحفاده از آن خ ً،ی، ةٍاةرااشث (V.O.C. Free)فرار  یآن تاتیجرک آٌجایی کَ ایً ىدصّل فاكد

 یؿیظت یشٍگ ُاؾيق  ةَاشث کَ  ًیا HIDRO SSTخاص  ُاییکی از ویژگی. ٌیصثر شالىث کارةران ىض ای صثیز طیىد

کٍد زیرا کَ ُیچ گٌَّ غظایی روی جضيیً ىی راشعح  َیجٍفس اونٌلصی در   جادیةدون اشٍگ  داریو پا ؾانی، خفاػث کردهٌفّذ 

ةّدن و ىلاوم  یاشث کَ خّاص ضد آة یىدصّنHIDRO SST دُد. یٌي رییىّاد را جغ َیػاُر اون ًیُيچٍ کٍد.شعح ایجاد ٌيی

 ىداوم، ثرظّة ؾالئو :را ةا ُو دارا اشث اشث یؿیشٍگ ظت یةر رو ی، کَ ىصئّل اکثر ىظکالت ؾيّىرا  رظّةث ضیافزادر ةراةر 

 ُایٌاصافیو  یٌيک فرشایض ،( خفره دار طدن)ه جدا طد ای خ، شعّح پّشحَ پّشحَ طدرٌگ ، ؾالئو رظّةث زردزدگی زٌگ ایجاد

ىّاد ىلاوىث  ضیةَ افزا HIDRO SSTدشحرس، شٍحی و در ضد رظّةث  ُای ةِصازیروش ضد آب وىّاد . ةرخالف یشعد

ةَ دنیم ةرخّرداری از ؾيهکرد واکس زدایی ىدصّب  یراه خم كعؿکٍد و ةَ ؾٍّان درةراةر کثیفی و ؾتّر و ىرور کيک ىی یؿیظت

خم  راه ًیطده اشث و ةٍاةرا دییجا ییىّاد غذاادوات و اةزار ىّرد اشحفاده در خّزه جياس ةا  جِث ًیُيچٍ HIDRO SSTطّد. ىی

 .طّدىدصّب ىی کار آطپزخاٌَ زیىدافؼث از ى یةراىّرد اظيیٍاٌی 

HIDRO SST طّد: یى َیجّص یؿیشعّح ظت یصب ةر رواز ٌ ضیپىرخهَ ةِصازی  یةرا ژهیةَ و 

ةَ ایً صّرت  ،رظّةث ىّرد اشحفاده كرار داد ضیاز افزا یریجهّگ یطض ظرفَ، ةراروش پیض از ةِصازی ةَ ؾٍّان جّان ىیآن را  -

 یکَ شٍگ را ى یدر صّرج یخحىّاد چصتٍده ىّرد اشحفاده  و ًیریىّاد ز ًیة ایجاد چصتٍدگیةدون ای را فّق انؿاده خفاػثکَ 

 آورد.کرد، ةرای شعّح ىّرد ٌؼر ةَ  ارىغان ىیشاده ٌصب  یکیخفاػث ىکاٌ ای يانیش ىالت از جّان ةا اشحفاده

آن را ةا  جّان یى ی کَشٍگ رویظرفَ، در صّرت اشحفاده  5 ةَ طکم )ةاال + نتَ( روش پیض از ةِصازیةَ ؾٍّان جّان ىیآن را  -

 کرد ىّرد اشحفاده كرار داد.ٌصب  یکیاجصال ىکاٌ ایةاال  ثیفیکی ةا ىالج اشحفاده از

)ةاال + نتَ( در ، روش پیض از ةِصازی ظرفَ  5 روش( ُيراه ةا ةِصاز در زیر) اونیَ پیض از ةِصازی روشةَ ؾٍّان جّان ىی آن را -

را اؾيال کرد ىّرد اشحلاده كرار ظرفَ  6ةر روی آن  ةِصازی  جّان یىکرد و  ٌصب  ىّاد چصتٍدهجّان ةا  یکَ شٍگ را ىطرایعی 

  داد.

فرُو  ٌصب َیىراخم اون در دیىف یؿیظتىّاد خفاػث از  رایطّد ز یى َیةَ طدت جّص یؿیظت یشٍگ ُا ةِصازیاز  ضیپروش 

  یؿیشٍگ ظتروی کَ  ییٍدُایفرآ کهیَ)کف و چصب( و  ىّرد ٌؼررظّةث از ةصحر  جذبىرجتط ةا ُيَ ىظکالت ایجاد ، از کٍدىی

 یؿیظت شٍگ ّاره اٌجام ىرخهَ پیض از ةِصازیُيکٍد، ىی طّد جهّگیریاؾيال ىی (یکیپرداخث ىکاٌ ،دوغاب ریزی ،اجصال)

ةا جّجَ ةَ  ایً کار اٌجام پذیرد، و خصاس اشث کٍٍده جذب ىّرد ٌؼر، شعح یاشث کَ وكح ًیاىا ىِيحر از آن ا طّد  یى َیجّص

 .ایً ىرخهَ صّرت گیرداشحفاده  ىّاد چصتٍده ىّردُا و ؾيهکرد  یژگیو
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HIDRO SST ىّرد، خفاػث در ىلاةم  ًیدر ا اٌد.ٌصب طدهاشث کَ كتال  یؿیشٍگ ظت یىّثر ةرا اریةص آّبراه خم ضد  کی

و رظّةحی کَ خیً فرآیٍد ٌصب ىحّجَ شٍگ طده ، اطحَدر داخم ىاده وجّد د از پیض دارد یةَ رظّةح یرظّةث ةصحگ ضیافزا

ىّرد ٌؼر ؾاری از شعح رظّةث الزم اشث کَ شعح  ضیافزا ؾيهکرد ىيکً، از جيهَ خفاػث در ةراةر ًیةِحرةرای ارائَ  ةاطد.

ؾيم ةَ  ًی. اةاطد ضروری اشثخد اىکان خظک   ةِصازیشعح جدث  از ایٍکَ ٍانیاظي ًیُيچٍُرگٌَّ رظّةث كتهی ةاطد، 

 .طّدایً ؾيم جّصیَ ىی یؿیظت یشٍگ ُا ةِصازیكتم از  ظَی. در ُر صّرت، ُيدُدةِحری ىیٌفّذ  اجازه ىدصّل

HIDRO SST  آن  گیرد،شعّخی کَ خفاػث آٌِا دطّار اشث ىّرد اشحفاده كرار ىیىدافؼث  یةرادی اشث کَ ىّایکی از

ضد نکَ  ؾيهکرد HIDRO SSTىّثر اشث.  اریةص زیةَ شعح ٌ نکَل ضد از اؾيال ىدصّ ُيچٍیً ةَ ؾٍّان پرایير خفاػحی پیض

 .گرددؾتّر و ىرور ىیدر ةراةر  شعح ىلاوىث ضیافزا، و ىّجب کٍد یى ثیجلّ را پّطض ىدافغ

 :ایها و مسا یژگیو

  کٍد یرظّةث ىدافؼث ى ضیافزا درةراةر ىّاد راشعح. 

 طّرهٌيک و  میاز جظک یریجهّگ 

 آب پایَ ىدصّل ةر 

 صثیز طیشازگار ةا ىد ىدصّنی 

 فاكد جرکیتات آنی فرار 

  ییغذا جِث اشحفاده در ىصارفىٍاشب 

 دُد یٌي رییرا جغ جدث ةِصازیشعح  َیػاُر اون. 

 کٍدغظایی را روی شعح ایجاد ٌيی. 

  الیَ ُای زیریً شعحٌفّذ ةَ  یةاال ةرا ثیػرفةرخّرداری از 

 ٌىدت یخفاػث ظّال 

 گرددىی پس از ٌصبىّجب پاکصازی  کٍد ودوغاب زدایی را جصِیم ىی. 

  طّدشعح ٌيیجٍفس ىاٌؽ از. 

 :موارد کارترد

 اشحفاده کرد. یو خارج یجّان در ُر دو شعح داخه یىدصّل را ى ًیا

 ،یری، پّرفکّارجز ً،یشٍگ آُک، ىاشَ شٍگ، جخحَ شٍگ، ةازانح ث،ی، گراٌیث: شٍگ ىرىرةراشحفاده  یةرا ىٍاشب

 .یثشٍگ ىرىر ًیرزای آگهّىر يان،یش-یثشٍگ ىرىر اگهّىراجراورجً،  شٍگ

 قدرت پوضانندگی :  

m2 / l 10/15 
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 :یکارترد ساتیتجه

  دیخط جّنروش غّظَ ور کردن ، غهحک،  الىتز وول ، کاجّریپها ةرس،

 مراحل کار: 

 آماده سازی و تمیسکردن سطوح : 

 . شعح را ةا دكث جيیز کٍید و اظيیٍان خاصم کٍید کَ ُیچ گرد و غتار یا خاکی رو شعح ىّرد ٌؼر وجّد ٌداطحَ ةاطد.1

شعّح جا خدود اٌدکی ىرظّب جّان روی ىدصّل را ىی را ةَ شعّح ىرظّب یا خیس اشحفاده ٌکٍید. HIDRO SST. ُرگز 2

 اشحفاده کرد، ةا ایً وجّد شؿی کٍید ىدصّل را روی شعّح جدث ةِصازی خداالىکان خظک اؾيال کٍید.

3 .HIDRO SST + ًدرجَ شاٌحی گراد اشحفاده کٍید. 40و + 5را ةَ شعّح ةا درجَ خرارت ةی 

 د در ةراةر ىدصّل ىدافؼث طّد.. ُر شعح ىجاور شعدی کَ درخال ةِصازی ةا ىدصّل ٌاىترده اشث ةای4

 استفاده از محصول ته ػنوان روضی تهسازی پیص از نصة 

 ازیىؿيّال، ىّاد ىّرد ٌطّد. اٌجام ىی ٌصب از یکّجاُ در ىدت زىان شایحِای کاریدر  ایدر کارخاٌَ  یةَ ظّر که اتیؾيه ًیا

اغهب ةَ ظّر ىحٍاوب جِث ةررشی ىدم كرار  طٌّد کَدر ٌؼر گرفحَ ىی "ٌصب خظک"در ىرخهَ  ٌصب و اجصال شٍگ جِث

 یو خظک کَ ةَ اٌدازه کاف زیجي ٌاخیَ ای رویىّاد را  کٍیو یى َیجّص. ىحٍاوةا، گیرٌدگیری ُر كعؿَ شٍگ ىّرد اشحفاده كرار ىی

 ةزرگ اشث، اؾيال کٍید. یؿیظت شٍگ و ُا یکاطةِصازی  یةرا

طروع ىرخهَ پیض از ةِصازی ةا اشحفاده از ىدهّنِای فاةر کيیکا از ةاالجریً ٌلعَ شعح ىّاد طروع ىی طّد و ةؿد ةَ نتَ ُا ىی 

در زیر در جایی کَ  HIDRO SSTرشد، و ةؿد از خظک طدن ىدصّل اشحفاده طده ةرای نتَ ُا و روی شعح، ةَ صّرت واروٌَ ، 

 طّد.  ةا چصب در جياس اشث ةکار گرفحَ ىی

5a .کم شعح ىّرد ٌؼر را پّطاٌده ةاطد الیَ ضخیيی از ىدصّل جّجَ داطحَ ةاطید ،روی شعح اؾيال کٍیداز ىدصّل  یا َیال، 

 یخح و ىدصّل ، ، كتم از خظک طدنیىّرد ُر و در لَیدك 10-5. پس از خدود یکاط ای شٍگو نتَ  ییةاالةخض ُر دو  یؿٍی

ی . ةرادیکٍ الىتزوول اپهیکاجّر یا ةروس روی کم شعح پخضغهحک،  کیةا  کٍّاخثیةَ ظّر را ،  شعح یىاٌده ةر رو یُر ةاك

ی خذف کاىم روی شعح پخض جا زىاٌُا را ةاكی ىاٌده کَ ىجددا  ویکٍ یى َیىرخهَ، جّص ًیدر ا زیکاىال جي یشعدةرخّرداری از 

طّد. در صّرت پخض ةاكی ىاٌده ُای خظک ىی ىّاد وخذف ُر گٌَّ ةاكی ىاٌده ُا ىّجب جصِیم ىجدد ؾيم پخض  کٍید.

وجّد،  ًی. ةا اخذف کرد آب یکفپّش، ةا اشحفاده از ىلدار کي رظیپّن کی ای دیپارچَ، پد شف کیةا  جّانٌظدن ىجدد ىّاد ىی

 گردد.ٌصب ىی اتیؾيه کَ ىّجب جصِیم و جصریؽ در میدن ًیةَ ا ىجدد ىدصّل اٌجام طّد ؽیجّزةِحر اشث کَ  ظَیُي

6a. ىدم جاشازی شٍگ ُا را جغییر دُید جا ةِصازی در الیَ ُای . دیشاؾث صتر کٍ 2-1ىدصّل خدود  طدنخظک  جِث

را ةا ىظاُده ةِصازی نتَ (، ًیی)پاىدم جاشازی شٍگ ُا و ةِصازی الیَ زیریً  ویکٍیى َیجّصىا   صّرت گیرد. (ًیی)پازیریً 

  ىجدادا اٌجام دُید.دوةاره اونیً کاطی 
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7a  .ةا  یةصحَ ةٍدپس ار خظک طدن کاىم ىدصّل كتم از  یداده طد، ةَ راخح حیىدصّل، ُياٌعّر کَ در ةاال جّض یایةلا

اشحفاده از ةا   یکاط ای شٍگ پیض از ٌصب ًیُيچٍ جّان یىآن را . كاةم خذف طدن ُصحٍد پارچَ ىرظّب ای دیاشحفاده از پد شف

 صکیدةا کف  پّنیض زن کیةا اشحفاده از  ٌصب،ةالفاصهَ پس از  ایةعّر ىصحلیو در شایث از ةیً ةرد و  رظّةثپارچَ ى ای دیپد شف

ّنیض زدن از ةیً پ اتیدر ظّل ؾيه ویىاٌده ُا ةَ ظّر ىصحل ی، ةاكپّنیض ىّاد ٌصب طده ةّدةَ  ازیٌ. اگر شفید رٌگ خذف کرد

 خّاٍُد رفث. 

 ایو  ةروس ،غهحک جّان ةا اشحفاده از یرا ى HIDRO SSTجّشط( ًیی)ةاال + نتَ + پا َظرف 6 از ةِصازی ةا روش ضیپاٌجام پروشَ 

 را  رد، ػرف ةزرگاىّ ًیا ُا در ىّاد اٌجام داد. درشٍگُا یا یکاط ّظَ ور کردنغاز ظریق ةَ ظّر کاىم  ایو  ،الىتز وول اپهیکاجّر

، ایً ىرخهَ. ةالفاصهَ پس از . دیغّظَ ور کٍدر ىّاد   َیثاٌ 15جا  10، خدود  ظّر کاىم ةَ یکاط کیو ُر ةار   دیةا ىدصّل پر کٍ

پارچَ  کیداده طد، ةا اشحفاده از  حیشعح، ُياٌعّر کَ در ةاال جّض یىدصّل ةر رو یىاٌده ُا یةاكىجدد  ةا پخض کردندوةاره 

 .دیاداىَ دُ زیجي

 :از نصة پیص تهسازی جهتخطک ضدن  زمان

 .دیشاؾث صتر کٍ 24خداكم  HIDRO SSTةا ُای ٌدث ةِصازی ُا و شٍگاداىَ ٌصب کاطیاز  پیض

 :کف جهت ػثور و مرور افتتاح

 .کف را ةَ روی ؾتّر و ىرور ؾيّم ةاز کرد جّان یى ةِصازی طده یُا یکاط ایُا  شٍگ ٌصباز  پس

 :نحوه استفاده از محصول جهت تهسازی پس از نصة

5b  .کم شعح ىّرد ٌؼر را پّطاٌده ةاطد الیَ ضخیيی از ىدصّل جّجَ داطحَ ةاطید ،روی شعح اؾيال کٍیداز ىدصّل  یا َیال، .

 کٍّاخثیةَ ظّر را ،  شعح یىاٌده ةر رو یُر ةاك یخح و ىدصّل ، ، كتم از خظک طدنیىّرد ُر و در لَیدك 10-5پس از خدود 

خذف ُر ةاكی ىاٌده ُا ىّجب جصِیم ىجدد ؾيم پخض . دیکٍ الىتزوول اپهیکاجّر یا ةروس روی کم شعح پخضغهحک،  کیةا 

 زن ضیپّن کی ای دیپارچَ، پد شف کیةا  جّانطّد. در صّرت پخض ٌظدن ىجدد ىّاد ىیىّاد و ةاكی ىاٌده ُای خظک ىیگٌَّ 

 میدن ًیةَ ا ىجدد ىدصّل اٌجام طّد ؽیجّزةِحر اشث کَ  ظَیوجّد، ُي ًی. ةا اخذف کرد آب یکفپّش، ةا اشحفاده از ىلدار کي

  گردد.ٌصب ىی اتیؾيه کَ ىّجب جصِیم و جصریؽ در

6b. روی شعّح کّچکحر و  پارچَ ىرظّب ای دیةا اشحفاده از پد شف یداده طد، ةَ راخح حیىدصّل، ُياٌعّر کَ در ةاال جّض یایةلا

  . كاةم خذف طدن ُصحٍدپّنیض زٌی ةا دیصک شفید ةرای شعّح ةزرگحر 

 یةاك ایجادةدون  HIDRO SSTکَ  ییجا ،طّدیاشحفاده ى شعّح ةا جذب ةاال جر شعح ىحخهخم وىدصّل روی کَ  یٍُگاى

ث خّاص ىلاوى اىکان افزایض ًیُيچٍ را روی شعح اؾيال کٍید. ىدصّل الیَ دوىی از ویکٍ یى َی، جّص طّدىی جذب ُاىاٌده

اگر ىّاد ىّرد  دیصک شفید  وجّد دارد. ةا پّنیض زدن شعح َ کيکة ىدصّل ةا اضافَ کردن نکَ و کثیفیدر ةراةر  ىدصّل

 ةّد. پّنیض زدن كاةم خّاٍُد اتیؾيه ًیدر خ يایىصحل ُاياٌدهی، ةاكاشحفاده در ٌصب ٌیاز ةَ پّنیض داطحٍد
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 :پس از نصةکف  افتتاح

 شاؾث پس از اشحفاده از ىدصّل ةاز کرد. 3-2در خدود  جِث ؾتّر و ىرورجّان  یرا ى ىّرد ٌؼر شعح

 :خطک ضدن پس از نصة زمان

رظّةث ىدافؼث  ایاز جياس ةا آب  دیةا ایً ىدت شعح ىّرد ٌؼرطّد، در  یشاؾث خظک ى 24ةَ ظّر کاىم در خدود  ىدصّل

 .طّد

 : دیخط تولکارترد 

. ةر ی ىّرد اشحفاده كرار دادصٍؿحةِصاز /  دیجّن خطىرخهَ از  یخاص ةَ ؾٍّان ةخظ زاتیجّان ةا اشحفاده از ججِ یرا ى ىدصّل

غهحک  آةپاش، کیةا اشحفاده از  یةَ ىرخهَ کارةرد ىٍدازیٌ یظّر که ةَدر دشحرس، ىدصّل  جّنید خط یُا یژگیاشاس و

  پد ىخصّص اٌجام طّد. ایةرس  ىدصّل ةّشیهَ یایخذف ةلاید ةا ةا ىرخهَ ًیا ىٍاشب دارد. یاةزارُا ریشا ای کّنیهیش

ی از صٍؿح اشحفادهی خاص ةرا یراه خم ُا ریشا ایو  HIDRO SST جّنید اشحفاده از خط یدر ىّرد چگٌّگ ظحریاظالؾات ة یةرا

 .دیریىا جياس ةگ ینعفا ةا ةخض فٍ ،آن

 :تمیس کردن و نگهداری محصوالت مکمل 

 .جّصیَ ىی کٍیورا   NEUGELیا   ALGAFLOOR ىا HIDRO SSTةا  جدث ةِصازیةرای جيیز کردن ىؿيّنی شعح  -

ةا جّجَ ةَ ٌّع را  DETERFUG یا FABER 30،: ىا  HIDRO SSTةا طده  جدث ةِصازی شعح ؾيلیةرای جيیز کردن  -

 .جّصیَ ىی کٍیو جدث پاك شازیشٍگ 

کَ پّنیض زده ٌظده اٌد، ىا  HIDRO SSTجِث افزایض ىیزان ىدافؼث ضد نکَ ىدصّل روی شعّح ةِصازی طده ةا  -

HIDRO 150 or B1 700 کٍیو.را جّصیَ ىی 

 :دستورالؼمل ها و راهنمایی ها

 ایً ىدصّنی آىاده اشحفاده ىی ةاطد و ٌیازی ةَ ؾيم ركیق کردن ٌدارد. -

 ُرگز ىدصّل را روی شعّح ىرظّب یا خیس اشحفاده ٌکٍید -

 ىدصّل را روی شعّح ةیض از خد گرم اشحفاده ٌکٍید. -

 .کٍیددرجَ شاٌحیگراد اشحفاده  35و + 5ىدصّل را ةَ شعّح ةا درجَ خرارت ةیً + -

، صتر کٍید جا شعح  طده یا ٌصب طدهل ةرروی شعّخی کَ ةَ جازگی روی آن از دوغاب ریخحَ ٍُگام اشحفاده ازىدصّ -

 .روی شعح ىّرد ٌؼر اؾيال طده ةاطدطّد و شپس ةَ ظّر کاىم خظک 

كتم از اشحفاده از ىدصّل روی جيام شعح ىّرد ٌؼر، جّصیَ ىی طّد کَ ٌاخیَ کّچکی از شعح، یا ٌاخیَ ای غیرآشیب  -

 .شحفاده جِث ةررشی ىٍاشب ةّدن ىدصّل ةرای اشحفاده جصث کٍیدپذیر یا ةال ا
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 :تمیس کردن تجهیسات

 طصحظّ داد. انکم شفید، ججِیزات ىّرد اشحفاده را ىی جّان ةا اشحفاده از پروشَ اشحفاده از ىدصّل در پایان 

 :ایمنینکات 

ٍُگام اشحفاده از ىدصّل، ُيّاره از ججِیزات خفاػحی طخصی ىٍاشب اشحفاده کٍید و ةا دكث دشحّرانؿيم ُای ىرةّط ةَ ایيٍی 

 .ىدصّل را رؾایث کٍید

 :تسته تندی

 ةعری در جؿتَ 12 -نیحری  1ةعری  -

 كّظی در ُر جؿتَ 4 - ینیحر 5كّظی  -

  -یحرین 25 یكّظ -

 :نگه داری 

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

 ػمر مفید:

 ىاه در ةصحَ ةٍدی اصهی، ىِر و ىّم طده، ٌگَ داری در ىکاٌی شرد و خظک. 36

 اطالػات فیسیکی و فنی

  مایغ                                               ضکل ظاهری محصول      

 ضفاف        رنگ                                                                       

 تی تو                                             رایحه                                

 g/lt 10 ± 1020                                                                  گرانص خاظ

 <0,05%       :  (UNI EN ISO 11890-2: 2007) :VOC یمحتوا  

 (یریروش اندازه گحد کمتر از ) .VOC  :(GEV Met. ed. May 2010 : )          N.Rانتطار 
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 ضناسایی خطرات محصول 

 

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.

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

حفاده ىّرد ٌؼرطيا و ٌّع ىّاد ىّرد اشحفاده در صّرت طيا ةاید جصث اونیَ را ةرای ةررشی ىٍاشب ةّدن ىدصّل ةرای ىّارد اش

ىدصّل اٌجام دُید. اظالؾات و پیظٍِادات ارائَ طده را ٌيی جّان ةَ ؾٍّان جؿِد و یا ىصئّنیحی از جاٌب ىا در ٌؼر داطث زیرا 

ىصئّنیحی را در كتال ُر گٌَّ  Faber Chimica Srlطرایط و روش اشحفاده از ىدصّل از جاٌب ىا غیر كاةم کٍحرل اشث. ةٍاةرایً 

 .ىدصّل را رد ىی کٍد. داده ُا و پیظٍِادات ارائَ طده در راةعَ ةا اشحفاده از

 

 

 

 

 

 

 15، ظتلَ ُظحو، واخد 457آدرس: طریؿحی، خیاةان کالُدوز، ةیً ىؿحلد و ٌاىدار، پالك 

 22635547فکس:     26643342جهفً: 

H315 ضود یتاػث سوزش پوست م 

H319 ضود. یچطم م یسثة التهاب جد 

P264  دییتطو تماسدست ها را کامال پس از. 

P280 چطم / حفاظت از صورت. ت/ محافظ محافظ محافظ / لثاس یدستکص ها دنیپوض 

P302 + P352   آب و صاتون. یادیضستطو تا مقدار زدر صورت تماس تا پوست 

P305 + P351 + P338 IF   لنسها را خارج . تا احتیاط ضستطو دهیدتا آب  قهیچند دقدر صورت تماس تا چطم

 کنید تا ػمل ضستطو راحت تر صورت گیرد.

P332 + P313  دیریپسضک تماس تگ تا: دادپوست رخ  سوزشاگر. 

P362 دییو آنها را قثل از استفاده مجدد تطو دیاوریت رونیآلوده را ت یلثاس ها. 


