ٍاکس ّا ٍ پرداخت ّا
LIQUID WAX
پَلیش ٍاکس هایع برای ترهین ٍ بْسازی بر سطَح هرهریت ،گراًیت ٍ سٌگ طبیعی.
ایً ىدصّل واکس ىایؽی خالل ىی ةاطد کَ ةَ شرؼث خظک ىی طّد و ىّجب جرىیو شطّح شٍگ طتیؽی ىی طّد .ایً
ىدصّل ةَ طکهی فرىّنَ طده اشث کَ دارای کارةرد شریػ و آشان ىی ةاطد خحی در ىّاردی کَ پّنیض زدن ةصیار شخث اشث
ىثم :شطّح ٌاُيّار ىاٌٍد پهَ ،ىجصيَ.
 LIQUID WAXؼالوه ةر جرىیو رٌگ و طاخصَ ُای زیتایی ىّاد ةِصازی طده ،ىّجب افزایض درخظٍدگی ةصیار ؼانی ىّاد ُو
ىی طّدُ .يچٍیً ایً ىدصّل ةَ دنیم کارةرد شریػ و آشاٌض و ةَ دنیم ؼيهکرد خظک طدن شریؽض ىّرد جّجَ كرار گرفحَ
اشث.
شطّخی کَ ةا ایً ىدصّل ةِصازی طده اٌد ،در ةراةر ٌفّذ آب و نکَ ىدافغث ىی طٌّد و ؼيهکرد دافػ آب و روغً ةّدٌض ىّجب
شِّنث در پروشَ ٌگِداری و جيیزکردن آن ىی طّد.

ٍیصگیْا ٍ هسیت استفادُ ی ایي هحصَل :
 ىّجب آطکار طدن درخظٍدگی ةر روی ىّاد ةِصازی طده ىی طّد.
 کارةرد شریػ و آشان.
 ىّجب افزایض درخظٍدگی شطح.
 ایجاد ىظخصَ دافػ آب.
 ىّجب شِّنث در ٌگَ داری شطّح.
 ةَ ىرور زىان دچار زردطدگی ٌيی طّد.
 ةَ شرؼث خظک ىی طّد.
 ىدافظ نکَ ةصیار ىّثری ىی ةاطد.

هَارد کاربرد:
ایً ىدصّل را ىی جّان در ُر دو شطح داخهی و خارجی ىّرد اشحفاده كرار داد.
ىٍاشب ةرای اشحفاده ةر :اگهّىرا شیيان ىرىریث ،ةازانث ،جخحَ شٍگ ،شٍگ الوا ،شیيان ،کهیٍکر ،کّجّ ،گراٌیث ،الیو اشحّن،
ىرىریث ،کّارجز ،جراکّجا و جراورجً.

قذرت پَشاًٌذگی:
58- 58 m2/l
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تجْیسات کاربردی:
ةرس ،اپهیکاجّر الىس وول ،پارچَ.

پَلیش زدى هحصَل:
پّنیض زن دشحی ،ىاطیً پّنیض زن كاةم اٌؽطاف.

هراحل کار:
آهادُ سازی ٍ تویسکردى سطَح:
 -5ةا دكث شطح را جيیز کرده ،اطيیٍان خاصم کٍید کَ ُیچ گٌَّ گردوخاک و کثیفی وجّد ٌداطحَ ةاطد.
 -5ىدصّل را ُرگز روی شطّح ىرطّب اشحفاده ٌکٍید.
 -6ةرای جلّیث ٌفّذ ىدصّل ،جّصیَ ىی طّد کَ شطح ىّرد ةِصازی را گرم کٍید.
ُ -7رگٌَّ شطح ىجاوری کَ ىّرد ةِصازی كرار ٌيی گیرد را از ىدصّل ىّرد ٌغر ىدافغث کٍید.

کاربرد:
 -8الیَ ای یکدشث از ىدصّل را ةر روی شطح خظک و جيیز ةا اشحفاده از اةزار ىٍاشب ةپّطاٌید ،اطيیٍان خاصم کٍید کَ الیَ ای
یکدشث ةر روی کم شطح پّطض دُید.
 -9ةؽد از  51-8دكیلَ (الیَ کاىال خظک ةاطد) طروع ةَ پّنیض زدن شطح کٍید.
ایً پروشَ ىی جّاٌد ةطّر دشحی ةر روی شطّح کّچک ةکار گرفحَ طّد .در صّرت ةزرگحر ةّدن شطح جّصیَ ىی طّد ةا اشحفاده از
اةزاری ىثم پّنیض زن و یا ىاطیً پّنیض زٌی ةا پد شفید اشحفاده کٍید .کار را اداىَ دُید جا جياىی ضایؽث از ةیً ةرود و در
ٌِایث ٌحیجَ ای یکدشث و پّنیض زده خّاُید داطث.

هذت زهاى خشک شذى:
ایً ىدصّل ةَ شرؼث خظک ىی طّد و در ُر صّرت ةیض از  8-51شاؼث ةؽد از کارةرد طّل ٌخّاُد کظید.

هحصَالت هکول تویسکاری ًٍگْذاری :
-

ةرای واکس زدایی شطدی کَ ةا  LIQUID WAXةِصازی طده ،جّصیَ ىی طّد ىَ از DEC 21یا DECERA/P
اشحفاده ٌيایید.
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دستَرالعول ّا ٍ راٌّوایی ّا:
-

ُیچ گاه ىدصّل را ةر روی شطّح ٌو دار یا ىرطّب ةکار ٌترید.

-

زىاٌی کَ ةر روی شطّخی کَ ةَ جازگی دوغاب طده اٌد ةکار ىی ةرید ،صتر کٍید جا دوغاب یا ىاده چصتٍده کاىال خظک
طّد.

-

كتم از ةکارگیری ىدصّل ةر روی کم شطح ،جّصیَ ىی طّد کَ ةخض کّچک و غیر كاةم اشحفاده ای را ةاةث ىٍاشب
ةّدن ىدصّل چک کٍید.

تویس کردى تجْیسات:
در پایان پروشَ ججِیزات را ةا اشحفاده از انکم شفید ةظّیید.

ًکات ایوٌی:
در زىان ةکارگیری ىدصّالتُ ،يیظَ از ججِیزات ایيٍی ىٍاشب اشحفاده کٍید و از دشحّرانؽيم ُای روی ىدصّل پیروی کٍید.

ًگِ داری:
عرف را کاىال ةصحَ در جای خظک و خٍک ٌگَ داری کٍید.

عور هفیذ:
57ىاه در ةصحَ ةٍدی اصهی ،ىِروىّم طده و در ىکان خٍک و خظک ٌگَ داری طّد.

بستِ بٌذی:


5ةطری  5نیحری 55ةطری در ُر جؽتَ

اطالعات فیسیکی ٍ فٌی
ظاّر

اهَلسیَى خویری شکل

رًگ

هات یا رًگی بستِ بِ دها

رایحِ

حالل

ٍزى هخصَص در دهای  02درجِ ساًتی گراد

0452 ± 02 g/l

ًقطِ اشتعال

N.R.
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شٌاسایی خطرات:
 H225هحلَلی بسیار قابل اشتعال.
 H315هَجب حساسیت پَستی هی شَد.
 H317هوکي است هَجب آلرشی پَستی شَد.
 H319حساسیت جذی چشوی.
 H351هشکَک بِ احتوال سرطاى هی باشذ.
 H336هَجب سرگیجِ ٍ گیجی هی شَد.
 H411هَجب سوی شذى آبسیاى با تاثیرات بلٌذ هذت هی شَد.
 EUH066در صَرت استفادُ هکرر ،هَجب خشکی پَست یا ترک آى هی شَد.
 P210دٍر از حرارت ،شعلِ ،آتش ٍ سطَح داغ ًگِ داری شَد ٍ بِ دٍر از استعوال دٍخاًیات قرار گیرد.
 P233ظرف را کاهال در بستِ ًگِ داری کٌیذ.
 P241از تجْیسات ضذ اًفجار الکتریکی ،تحَیِ ای ٍ رٍشٌایی استفادُ شَد.
 P242با ابسار بذٍى جرقِ هَرد استفادُ قرار گیرد.
 P243اقذاهات پیشگیراًِ در برابر تخلیِ راکذ اًجام شَد.

داده ُای فٍی ایً ةروطّر جایگزیً جيام ٌصخَ ُای كتهی طده اشثُ .يیظَ ةَ آخریً ٌصخَ داده ُا کَ در شایث
 www.fabersurfacecare.comىّجّد اشث ىراجؽَ کٍید Faber Chimica .از خق جغییر دادن داده ُا و اطالؼات ىّجّد
در ةروطّر را ةرخّرداراشث.
اطالؼات ىّجّد در ایً ةروطّر ةر اشاس ججرةَ گصحرده ىا درزىیٍَ جدلیلات فٍی و ؼيهیاجی ىدصّل ارائَ طده اشث .اىا در
ُر صّرت طيا ةاید جصث اونیَ را ةرای ةررشی ىٍاشب ةّدن ىدصّل ةرای ىّارد اشحفاده ىّرد ٌغرطيا و ٌّع ىّاد ىّرد اشحفاده
در ىدصّل اٌجام دُید .اطالؼات و پیظٍِادات ارائَ طده را ٌيی جّان ةَ ؼٍّان جؽِد و یا ىصئّنیحی از جاٌب ىا در ٌغر داطث
زیرا طرایط و روش اشحفاده از ىدصّل از جاٌب ىا غیر كاةم کٍحرل اشث .ةٍاةرایً ُ Faber Chimica Srlر گٌَّ ىصئّنیحی را
در كتال داده ُا و پیظٍِادات ارائَ طده در راةطَ ةا اشحفاده از ىدصّل را رد ىی کٍد.
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