
 

 لکِ زداّا 

MAR GEL PLUS 

ي ٍ هَاد یظٌگ آّک، تراٍرت یت، هرهرظٌگ   لکِ ّای زًگ زدگی اززدٍدى ترای کِ هحصَلی 

 .هٌاظة اظت  حعاض تِ اظیذ

اظث کَ جصکیتات آن ةزؿّص  ةصای زدودن نکَ ُای زٌگ زدگی از  ىٍدؿص ةَ فصد ، یک  ٌّآوری در نکَ زدایی ىدؿّل  ایً 

 ىّاد خعاس ةَ اظیس  ىاٌٍس: ظٍگ ىصىصیث، ظٍگ آُک و جصاورجیً ىٍاظب اظث. 

MAR GEL PLUS خحی ىی جّاٌس ةَ غيق  فؼصده جصیً ظمّخی کَ ةصپایَ ظٍگ آُک  ویژهجصکیب ةصرّرداری از  ةا ،

  ىی زدایس. را ىاده   ةار اظحفاده از آن، خحی زٌگ زدگی ازةا یک پصدارث ػسه اظث  ٌفّذ کٍس. 

ػس، ىصخهَ نکَ ُای زٌگ زدگی ةص روی  ىّاد ةص پایَ ظٍگ آُک ةِیٍَ ظازی   MAR GEL PLUSاز آٌکَ ةا اظحفاده از  پط 

جصکیب کَ ٌعتث ةَ  زٌگ زدگی واکٍغ ٌؼان ىی دُس ،   MAR GEL PLUSىی ةاػس. OXIDANT ةػسی  ةِیٍَ ظازی ةا  

 پط از اظحفاده از ث کعیساٌةٍفغ رٌگی را  ایجاد ىی کٍس کَ ةا جّجَ ةَ غيق زٌگ زدگی جیصه جص ىی ػّد. ٍُگاىی کَ  ا

MAR GEL PLUS  ةلایای ةصجای ىاٌسه  دارم ظٍگ را پاک کٍس و ىصخهَ نکَ زدایی را جکيیم  ةَ کار ةصده ػّد ، ىی جّاٌس

ل ةصای نکَ زدایی اظحفاده ػّد ، ةَ جٍِایی جاثیص ىی کٍس و ٌیازی ةَ نکَ زدایی ُای ٍُگاىی کَ یک ةار از ایً ىدؿّ کٍس. 

ةػسی وجّد ٌسارد. اظحفاده از ایً ىدؿّل آظان اظث و جصکیب ژنَ ای آن ةَ ایً ىػٍاظث کَ اظحفاده از آن خحی ةص روی 

 ظمّح غيّدی ٌیض ظاده اظث. 

 سیت اظتفادُ از ایي هحصَل : ٍیصگی ّا ٍ ه

  ؛ةصپایَ آب اظثاظث کَ خالل آن ىدؿّنی 

  ،و ظازگار ةا  ظٍگ ىصىصیث ؛ ىّثص ةص روی زٌگ زدگی 

 كسرت نکَ زدایی ةاال؛ 

 ؛ آظان و ظصیع  کارةصد 

 کاىال ةَ یک اٌسازه از فزاىث ىاده  ىی زدایس .  زٌگ زدگی را 

  : هَارد کارترد

اظحفاده اظث ؛ و ىٍاظب ةصای اظحفاده  ةص روی : آگهّىصا  ةصای  ظمّح دارهی و ُو ظمّح  ةیصوٌی  كاةمُو ایً ىدؿّل 

 یث و ىصىص،  دوغاةی،  ظٍگ آُکپًِ ظیياٌِای  کصاکّئم، ةحً، ظصاىیک، یيانظ ىصىصیث رزیٍی ،  ىصىصیث ظیياٌی ، آگهّىصا

 ىی ةاػس.  ًیجصاورج

جصکیتات ایً ىدؿّل ةمّر راص ةصای ىّاد خعاس ةَ اظیس ىی ةاػس ، اىا ىی جّان از آن ةصای پاک کصدن ُص ىاده ای کَ 

 زٌگ زدگی دارد اظحفاده کصد. 
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 پَؼاًٌذگی :قذرت 

N.A.    

 لَازم کار :

 .نکَ ُای زٌگ زدگی ةص روی  از ایً ىدؿّل  ةصس، کاردک، اظحفاده ىعحلیو

 هراحل کار:

 : آهادُ ظازی ٍ تویس کردى ظطح 

 ةَ دكث ظمّح را جيیض کصده  و ىميئً ػّیس کَ ُیچ اثص گصد و غتار یا  نکَ ای  ةاكی ٌياٌسه اظث؛ . 5

اظحفاده رؼک  ظمح ىّرد  ةَ کار ٌتصیس ؛ ةٍاةصایً اليیٍان خاؾم کٍیس  کَ روی ظمّح ىصلّب  ایً ىدؿّل  را ةص صگض .2ُ

  ؛ٌو دار ةاػس فلك کيی یا 

لّل رٍک جصیً زىان روز اظحفاده ىدؿّل  در  ػّد حفاده ٌکٍیس. جّؾیَ ىی داغ اظرا ةصای ظمّح ةیغ از خس ایً ىدؿّل . 6

 ػّد؛ 

 DOUBLE)نکَ را ةا داةم اظحصیپیٍگ  زدودن ، غيم ، دارای الیَ ای از واکط ىی ةاػس کَ ظمح ىّرد ٌظص . در ىّاردی7

STRIPPING).اٌجام دُیس 

 رٍغ اظتفادُ :

 ةَ جٍِایی ىّرداظحفاده كصار گیصد. ُصگض آن را ةا ظایص ىّاد ػیيیایی جصکیب ٌکٍیس. ةایس   MAR GEL PLUS:یادآوری

اظحفاده کٍیس یا ىی  کاردک و  سصة از یک ح ةصیضیس.ىعحلیيا ةص روی ظمدر ٍُگام اظحفاده ركیق ٌکٍیس ؛ و آن را . ىدؿّل را 8

 MARجّاٌیس  آن را ىعحلیيا ةص روی ظمح ریزحَ و ظمح کار را ةا الیَ فزیيی از ایً ىدؿّل کاىال  ةپّػاٌیس. ٍُگاىی کَ 

GEL PLUS   ػّد  و ایً جصکیب ُص چَ ةا نکَ زٌگ زدگی یجاد ىی ٍفغ رٌگی ایب ةجصک ةا زٌگ زدگی جياس پیسا ىی کٍس

 ظمح کار ٌضدیک جص ةاػس زودجص ػکم ىی گیصد و رٌگ آن ٌیضظصیػحص ةَ ةٍفغ جیصه جصجتسیم ىی ػّد. 

ةعحگی ةَ   زىان ىّرد ٌیاز رُا کصده جا جاثیص رّد را ةگشارد.  روی ظمحةص از ةیً ٌصفحَ، کاىال ىدؿّل را جا زىاٌی کَ نکَ  .9

 ظزحی نکَ، غيق آن  ، ىلاوىث نکَ  و ىلسار زىاٌی کَ ىدؿّل  ةص روی ظمح وجّد داػحَ ةاػس دارد. 

ةٍاةصایً جّؾیَ ةا جّجَ ةَ ىمانب ةاال ، اىکان جزيیً  زىان دكیلی کَ ایً ىدؿّل ةصای زدودن نکَ  ٌیاز دارد ، وجّد ٌسارد.   

ػيا   واکٍغ ىدؿّل را ةصای رظیسن ةَ  یک زىان ایسه آل کَ ةحّان ةا آن ةَ  یک ٌحیجَ ی رفایث ةزغ رظیس کَ  ػّد ىی 

 ّان ةَ غٍّان یک دظحّر انػيم اظحفاده کصد :الالغات زیص ىی جاز در ُص ؾّرت، ، آزىایغ کٍیس. 

دكیلَ ىی  22جا  8 دن نکَ ىػيّال ةیً ی کَ در ظمح وجّد دارد ، زىان زدوکيصٌگریهی زٌگ زدگی جازه و نکَ ُای  ةصای -

 ةاػس.
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در  ظاغث اظث.  6دكیلَ جا  62ةیً ىػيّال زدودن ، زىان ی کَ ىؼزؽ جص ُعحٍس غيل زٌگ زدگی کو نکَ ُای  ةصای -

دكیلَ  لّل ةکؼس و ةصاظاس خعاظیث و ٌّع ىّاد ، ىيکً اظث دررؼٍسگی  62ىّاردی کَ زدودن نکَ ُا  ةیؼحص از 

ةَ راخحی دررؼٍسگی اونیَ را ةَ ظمح  "جالدٍُسه ی فاةص"ظمح از ةیً ةصود . در ایً ؾّرت  ىی جّان ةا اظحفاده از 

 کار ةازگصداٌس.  

ظاغث  52جا  7ةیً  نکَ ىی جّاٌس زدودن ةَ غيق ىّاد ٌفّذ کصده اٌس، زىان  ةصای نکَ ُای زٌگ زده غيیق و جیصه کَ -

ؼٍسگی ظمح از ةیً ةصود. در ایً ىيکً اظث درر  ،و ٌّع ىّاددر ایً گٌَّ ىّارد  ةصاظاس خعاظیث ىحفاوت ةاػس. 

 زگصداٌس.  ةَ راخحی دررؼٍسگی اونیَ را ةَ ظمح کار ةا "جالدٍُسه ی فاةص"ؾّرت ىی جّان ةا اظحفاده از 

کَ ةَ زىان ةیؼحصی ٌیاز اظث ؛  جّؾیَ ىی ػّد  کَ  الیَ کاىال فزیيی از ىدؿّل ةَ کارةصده ػّد و جا  نکَ ُاىّرد زدودن در 

 رؼک ػسن کاىم ىدؿّل از ةَ کار ةصدن الیَ دیگص رّدداری ػّد. 

پاک کصدن ىدؿّل ةِحص . ةصای پاک کٍیس را از روی ظمح ىّرد ٌظصىدؿّل . ةػس از ىست زىان ىؼزؽ، ىدؿّل و ةلایای :

پاک ةاكی ىاٌسه ىدؿّل را  .  ةصای ظمّح  کّچک ، آٌِا  را ریعاٌسه و ظحفاده کٍیساپارچَ  آب رؼک کً  یا ز کاغش اظث  ا

ع آوری اگص ةاكیياٌسه ُا را كتم از ریعاٌسن ةا یک نیعَ جي ةضرگحص، یاکاىال جيیض ػّد. ةصای ظمّح ىحّظك کار جا ظمح کٍیس 

 کٍیس ، ریهی راخث جص اظث جا ةا کاغش آب رؼک کً و یا پارچَ ةاكیياٌسه ُا پاک ػٌّس. 

 MAR GELکَ جدث جاثیص  جصکیب ةٍفغ رٌگ زدودن ةصای  آٌکَ ُيَ ةاكیياٌسه ُای ىدؿّل ةَ دكث پاک ػس، . پط از;

PLUS ىصاجػَ   اکعیساٌثؾفدَ ی الالغات َ دكث ةَ دظحّرانػيم ُا ىصةّط ةَ ةَ وجّد ىی آیس  از اکعیساٌث  اظحفاده کٍیس. ة

 MAR GEL PLUSةصای آٌکَ ٌعتث ةَ  نکَ ُای زٌگ زدگی روی ظمح جاثیص کٍس ةَ خساكم دو ةصاةص زىان   اکعیساٌث .کٍیس

 ٌیاز دارد. 

در ةاال جّفیح داده ػس جکصار کٍیس. و در  ُيان لّر کَاگص ٌحیجَ ٌِایی کاىال رفایحتزغ ٌتّد، ىصاخم اظحفاده از ىدؿّل را 

 ؾّرت ٌیاز  ظمح كتهی  را جهّجص ظيتاده ةضٌیس. 

فصوری ةاػس کَ ظمح کار را  ةا کيک یک  و غيیق جص از ظٍگ لتیػی، ىيکً اظث ظزث جص  ٍُگام زدودن زٌگ زدگی ُای 

زن  ىاػیٍی ظاب ةضٌیس جا  ظمح کار ، كسرت جشب ةیؼحصی ةصای ٌفّذ نکَ زداُا پیسا کٍس و ٌحیجَ ی ىّثصجصی ُو  پّنیغ

 داػحَ ةاػس. 

ىيکً اظث ٌیاز ةاػس جا از  زٌگ زدگی ةعحگی دارد. ةصای نکَ ُای ةعیار غيیق،  ةَ اٌسازه و غيق  ىلسار ظمح  پصدارث 

ىصخهَ ی ىلسىاجی، در زىان کّجاه جص ىی جّاٌیس  درغيق ةیؼحص  ه کٍیس کَ در ایً  اظحفاد  grain)ىلسار کيی ُو   ػً) 

 نکَ ُا را پاک کٍیس. 

ا ةایس آزىایؼِای اةحسایی اٌجام ػّد جا ىؼزؽ ػّد کَ ةضرگحص، اةحسفقاُای در زداُا  كتم از اظحفاده از نکَ  ػّد جّؾیَ ىی 

ظحگاُِای پّنیغ زن ىاػیٍی اظحفاده ػّد یا ریص؟ ةَ ىدـ ایٍکَ نکَ زٌگ آیا   كتم از اظحفاده از نکَ زداُا  ةایس از د

 زدگی از ةیً رفث ، ظمح را رُا کٍیس جا دررؼغ الزم را ةَ دظث آورد.
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 زهاى ؼرٍع اظتفادُ : 

 كتم از رفث و آىس  کاىال رؼک ػسه ةاػس. پط از ػعحؼّ ظمح ةا آب، ؾتص کٍیس جا 

 هحصَالت هکول جْت تویس کاری ٍ ًگْذاری :

از  یٍَ ظازی ػسه ةِ MAR GEL PLUSظمدی کَ ةا کاریِای ىػيّل )روزاٌَ (   ةصای جيیضجّؾیَ ىی ػّد  - -

 ؛اظحفاده ػّد ALGAFLOOR یا NEUGEL  ىدؿّالت 

یٍَ ظازی ػسه  ، ةا جّجَ ةَ ٌّع ظمدی ظمدی کَ ةا ایً ىدؿّل ةِ کاریِای غيلی ةصای جيیض جّؾیَ ىی ػّد   - -

 ؛ اظحفاده ػّد     FABER 62 یا DETERFUGاز کَ ىی ةایعث جيیض ػّد 

س،   ةا جّجَ ةَ ویژگیِا و اظحفاده نکَ زدایی اٌجام ػ  MAR GEL PLUSاز آٌکَ ةا اظحفاده پط از جّؾیَ ىی ػّد  - -

 ی دنزّاه از ظمح ،  یک فس رلّةث و یا فس نکَ   اٌحزاب ػّد.

 :دظتَرالعول راٌّوا ٍ 

 ؛روی ظمّح ةیغ از خس گصم اظحفاده ٌکٍیسةص ُصگضىدؿّل را  -

 ؛فاده ٌکٍیسو ىَِ وجّد دارد ، اظحیذ زدگی  ةارش ةاران یا کَ رمص خحيی ُصگض ىدؿّل را زىاٌی -

 ؛ ةَ ُیچ وجَ رمصٌاک ٌیعث؛ ونی ىدؿّل دارای ةّی كّی اظث اگصچَ  -

 گیصد ؛كصار  ٌّر رّرػیس روی ظمح ، ٌتایس در ىػصض ىعحلیوةص ٍُگام اظحفاده از ىدؿّل  -

 + درجَ ظاٌحیگصاد اظث اظحفاده کٍیس،72+ جا 8ىدؿّل را ةصای ظمّخی کَ درجَ خصارت آٌِا ةیً  -

کَ ةَ جازگی کارػسه اٌس  و یا دوغاب آٌِا جازه ریزحَ ػسه اظث  ةَ کار ىی ةصیس  ،  وكحی ىدؿّل را ةصای ظمّخی -

 اجازه دُیس  جا  چعتٍاکی  و ریعی آٌِا کاىال ةصلصؼ ػّد؛

ٌحیجَ ی  ىّرد دنزّاه  و ظاُصی ؾاؼ ةص روی ظمّخی کَ جاذب ُعحٍس  جّؾیػػػَ ىی ػّد  کَ   ةصای رظیسن ةَ  -

ظازی جاُایی کَ ةضرگحص ُعحٍس اظحفاده کٍیس و جاُایی  ىثم  جيام کاػی یا الاكِایی کَ از  نکَ زداُا ةصای ةِیٍَ 

دارای یک نکَ ىی ةاػٍس  ٌیاز ةَ ایً کار ٌسارد. ایً فقاُا ىی جّاٌس ةا جّجَ ةَ اٌسازه و گعحصدگی نکَ زٌگ زدگی 

 اٌحزاب ػٌّس.

پیغ از آٌکَ ىدؿّل را ةصای جيام ظمح اظحفاده کٍیس ، جّؾیَ ىی ػّد کيػػػػی از آن را ةص روی  كعيحی کَ  -

 دیسه ٌيی ػّد یا كمػَ ای کَ ةالاظحفاده اظث اىحدان کٍیس جا كاةهیث آن ىّرد ةصرظی كصار گیصد. 

 

 :تویس کردى تجْیسات

 کار، جّؾیَ ىی ػّد ججِیضات ىّرد اظحفاده ةا آب ػعحَ ػٌّس. در پایان   

 

 ًکات ایوٌی :

وكحی کَ از ایً  ىدؿّل اظحفاده ىی کٍیس ُيیؼَ از ججِیضات خفاظحی ػزؿی اظحفاده کصده و ةَ دكث دظحّرانػيم ُای     

 ؾفدَ ایيٍی ىدؿّل را اٌجام دُیس.روی 
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 اطالعات فیسیکی ٍ فٌی

 شل هاًٌذ       ؼکل ظاّری هحصَل                                                  

 ؼفاف  تا  تازتاتْای  تٌفػ رًگ             رًگ                                                                      

 ظَلفَر ؼذیذ        رایحِ                                                                         

PH                                                                                     01-9 

                  NRظاًتیگراد : درجِ 01ٍزى هخصَؾ  در  دهای 

 

 ًگْذاری :

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

 عورهفیذ :

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

 تعتِ تٌذی :

 ىیهی نیحصی 822ةمصی ُای 

 خطرات: ییؼٌاظا

 H210 ِؼذت خطرًاک اظتدر صَرت تلعیذُ ؼذى ت. 

 H203تحریکات  پَظتی هی ؼَد تاعث ترٍز ًاراحتیْا ٍ. 

 H209تاعث ترٍز تحریکات جذی چؽن هی ؼَد. 

 EUH012  0  -هتیل   0-کلرٍ 3هخلَط  ؼاهل H –  0 – 2  -ایسٍؼیازٍل ] EC no.042-311-2 هتیل  0[؛– H0  - 

 .هحصَل هوکي اظت ٍاکؽٌؽْای حعاظیت زا ایجاد کٌذEC no.001-029-6 ](2:0 ) [یک  – 2   -ایسٍؼیازٍل

 

 P064پط از تواض کاهال ؼعتؽَ دّیذ. 

 P021ٌّگام کار تا ایي هحصَل از خَردى ، ًَؼیذى یا ظیگار کؽیذى دٍری کٌیذ. 

 

 P021ٌّگام کار از دظت کػ ، لثاض، عیٌک ٍ هاظک ایوٌی اظتفادُ کٌیذ. 

 P213+P230+P222 تِ هذت چٌذ دقیقِ تا آب ؼعتؽَ دّیذ. درصَرت داؼتي لٌس  چؽن:در صَرت تواض تا

  .تر صَرت گیرد درچؽواى خَدآى ّا را خارج کردُ ،تا اداهِ ؼعتؽَ راحت
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داده ُای فٍی ایً ةصوػّر جایگضیً جيام ٌعزَ ُای كتهی ػسه اظث. ُيیؼَ ةَ آرصیً ٌعزَ داده ُا کَ در ظایث 

www.fabersurfacecare.com  .ىّجّد اظث ىصاجػَ کٍیسFaber Chimica  از خق جغییص دادن داده ُا و الالغات

 ىّجّد در ةصوػّر را ةصرّرداراظث.

ةص اظاس ججصةَ گعحصده ىا درزىیٍَ  جدلیلات فٍی و غيهیاجی ىدؿّل ارائَ ػسه اظث. اىا در الالغات ىّجّد در ایً ةصوػّر 

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

ان ةَ غٍّان جػِس و یا ىعئّنیحی از جاٌب ىا در اظحفاده در ىدؿّل اٌجام دُیس. الالغات و پیؼٍِادات ارائَ ػسه را ٌيی جّ

ُص  Faber Chimica Srlٌظص داػث زیصا ػصایك و روش اظحفاده از ىدؿّل از جاٌب ىا غیص كاةم کٍحصل اظث. ةٍاةصایً 

 ىدؿّل را رد ىی کٍس. گٌَّ ىعئّنیحی را در كتال داده ُا و پیؼٍِادات ارائَ ػسه در راةمَ ةا اظحفاده از
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