
 تمیشکىىذٌ

NEUGEL 

خىثی تزای تمیشکزدن ريسمزٌ سىگُای طثیعی یا سطًحی کٍ دارای   phتمیشکىىذٌ تغلیظ شذٌ تا 

 جذب َستىذ.

ایً ىدصّل ىخصّص جيیز کردن ُيَ شطّح طتیػی و آن دشحَ از ىّادی کَ دارای ویزگی جذب شطح ىحّشط یا ىحّشط ةَ ةاال 

 دارٌد ةکار ىی رود.

 ةر روی شطّح اشث اىا ةصیار ىّدر در ةراةر جيیز کردن کذیفی.ایً ىدصّنی ىالیو 

ةاغخ جغزیَ شطّح ةرای دشث یاةی ةَ رٌگ کاىم شطح و ُيچٍیً  Neugelفرىّالشیّن ایً ىدصّل ، غٍی از ىّاد طتیػی اشث، 

 ىلاوىث آٌِا در ةراةر کذیفی ىی ةاطد.

 و جراکّجا.  رود .ىذم:کّجّ ةَ غالوه ایً ىدصّل ةرای شطّح ٌاُيّار و كاةم جذب ةکار ىی

Neugel   را ُيچٍیً ةر کفِای واکس طده یا پرداخث طده ةدون ایٍکَ جادیری ةر روی ادر ىداافظث کٍٍده ی آن داطحَ ةاطد ىی

 جّان اشحفاده کرد.

Neugel ز كتم ةر روی ٌَ جٍِا آشیتی ةَ ادر ىدافظث کٍٍده ٌيی رشاٌد ةهکَ ةرغکس ةاغخ افزایض جادیر ىدافظث پرداخحی کَ ا

 شطح ةکار رفحَ ىی طّد.

Neugel  غيهکرد جيیزکٍٍده ةصیار غانی دارد و ُيچٍیً دارای رایدَ ای خّش آیٍد و طّالٌی ىدت ُو ىی ةاطد. ایً ىدصّل

از دارای کارةردآشان و شریع اشث. و ةا اةزارُای جيیزکٍٍده کف شٍحی ةکار گرفحَ ىی طّدو ٌیازی ةَ آةکظی ٌدارد، ایً غيهکرد 

 ةیً ةرٌده ی کذیفی ، ةاغخ ایجاد ُیچ گٌَّ آشیتی ةَ ىّاد ٌيی طّد. 

 يیضگیُا ي مشیت استفادٌ ی ایه محصًل :

 .پّدر جيیزکٍٍده ةصیار غانی 

 .ةصیار ىالیو ةر شطّح اىا جادیرگذار در ةراةر کذیفی 

 .ایده آل ةرای شطّح ةا كدرت جذب ىحّشط یا ىحّشط ةَ ةاال 

 .ةدون ٌیاز ةَ آةکظی 

 رای رایدَ ای خّش ایٍد و طّالٌی ىدت.د 

 .ةدون ایجاد آشیتی ةَ شطّح پرداخث طده 

 .ةدون ایجاد ُیچ گٌَّ غظاء ةر روی شطح 

 .ةاغخ ةازیاةی رٌگ اصهی شطح 

  .اشحفاده ىکرر ةاغخ ایجاد ىلاوىث شطح در ةراةر کذیفی ىی طّد 
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 مًارد کارتزد : 

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

ىٍاشب ةرای اشحفاده ةر شطّح اگهّىرا شیيان ىرىریث، اگهّىر رزیً ىرىریث ،جخحَ شٍگ، ىاشَ شٍگ، ةازانث، شٍگ الوا، ةازانث 

 گداخحَ، شیيان، ةحً، گراٌیث، و الیو اشحّن، ىرىریث، کّارجز و جراورجً، جاف، جراکّجا، پّرفری و شٍگِای ةازشازی طده.  

 :قذرت پًشاوىذگی 

m2/l 000- 1100 

 تجُیشات کارتزدی:

 پارچَ، ىاطیً جک دیصکی، جيیزکٍٍده کف.

 :مزاحل کار

 آمادٌ ساسی ي تمیشکزدن سطًح :  

جّصیَ ىی طّد کَ شطح را از ُرگٌَّ ةاكی ىاٌده ای ىذم گردوخاک ، خاکصحر  neugelپیض از کارةرد ةرای طصحً شطح ةا  -1

 ةا اشحفاده از جاروةركی جيیز کرده.

 :کارتزد

 ىدصّل را ىی ةایصث در آب ركیق کرد.-2

 نیحر آب.  5گرم از ىدصّل در  20/30درصّرت اشحفاده ةر روی شطّح ةاجذب ىحّشط ىذم گراٌیث و ىرىریث،  -

 نیحر آب. 5گرم در  30/40در صّرت اشحفاده ةر روی شطّح ةا جذب ىحّشط ةَ ةاال ىذم کّجّ و جراکّجا  -

 اٌدازه ُای ةاال، طروع ةَ طصحً شطح ةا اشحفاده از روطِای ىٍاشب کٍید. ةػد از ركیق کردن ىدصّل درآب ةر طتق

شطح را طصحَ و الیَ ای ىٍاشب از ىدهّل آىاده طده را پخض کٍید، در صّرت کذیفی شخث جر، شػی ةر جيیز کردن ىدکو آن 

 کٍید.

در ٌصتث ُای ذکر طده ی ةاال ركیق طّد، کف ٌیازی ةَ آةکظی ٌخّاُد داطث وةَ ىدض خظک طدن ىی جّان ةرای  اگرىدصّل

 رفث و آىد ىّرد اشحفاده كرار گیرد.

 َا: ییدستًرالعمل َا ي راَىما

 ایً ىدصّل را ةدون ُیچ گٌَّ دشحّرانػيم خاصی ىی جّان ىّرد اشحفاده كرار داد.
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 تمیشکزدن تجُیشات:

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

 :ایمىیوکات 

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

 ىدصّل را رغایث کٍید.

 

 اطالعات فیشیکی ي فىی

 صل                  شکل ظاَزی محصًل                                     

 سثش    روگ                                                                            

 وعىاع رایحٍ                                                                               

PH                                                                                 5.0 ± 5.0 

  

  :یوگٍ دار

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

 عمز مفیذ:

 ىاه در ةصحَ ةٍدی اصهی، ىِروىّم طده و در ىکان خٍک و خظک ٌگَ داری طّد.  36

 تستٍ تىذی:

 ةطری در ُر جػتَ.12نیحری:     1ةطری  -

 كّطی در ُر جػتَ. 4نیحری:         5كّطی -
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 خطزات: ییشىاسا

H315-.تاعث ایجاد حساسیت پًستی می شًد 

H318-  .ایجاد آسیة چشمی شذیذ می شًد 

H412-.آسیة سوىذٌ تٍ سوذگی آتشیان تا تاثیزات تلىذ مذت 

P264- .تعذ اس استفادٌ تٍ طًر کامل شستشً دادٌ شًد 

P273-.اس پخش شذن محصًل در محیط سیست جلًگیزی شًد 

P280-.اس محافظت کىىذٌ َای صًرت ي چشم ي َمچىیه لثاط ي دستکش استفادٌ کىیذ 

P302+P352-.در صًرت تماط تا پًست ، تا آب ي صاتًن شستشً دادٌ شًد 

P332+P313-دادن حساسیت پًستی، تٍ دکتز مزاجعٍ شًد. در صًرت رخ 

P362-.تعذ اس استفادٌ ، لثاط الًدٌ شذٌ تٍ محصًل را قثل اس استفادٌ مجذد شستشً دَیذ 

 

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

www.fabersurfacecare.com  .ىّجّد اشث ىراجػَ کٍیدFaber Chimica  از خق جغییر دادن داده ُا و اطالغات ىّجّد

 در ةروطّر را ةرخّرداراشث.

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

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

از جاٌب ىا در ٌظر داطث زیرا ىدصّل اٌجام دُید. اطالغات و پیظٍِادات ارائَ طده را ٌيی جّان ةَ غٍّان جػِد و یا ىصئّنیحی 

ُر گٌَّ ىصئّنیحی را در كتال  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 راةطَ ةا اشحفاده از
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