
 تر لکِ 

NO MAC GEL 

هحصَلی هی تاشذ ترای از تیي تردى لکِ ّای رًگی هثل: قَُْ ، شراب، چایی، جَّر، جلثک، گِل ٍ 

 دیگر هادُ ّای از ایي قثیل .

NO MAC GEL  .از ةیً ةرٌده نکَ ةر پایَ آب ىی ةاطد ةرای از ةیً ةردن و اشحخراج نکَ ُای رٌگی از جياىی اٌّاع شطّح 

 ایً یک فرىّل ةصیار جدیدی ىی ةاطد، ىدصّل داری غيهکردی ىّثر و صریح ةر: 

 نکَ ُای كِّه ، طراب، چای، کّکاکّال، گّجَ فرٌگی و ةَ طّر کهی نکَ ُای خّردٌی و آطاىیدٌی دارد. -

 نکَ ُای جُّر و خّدکار. -

 ا.نکَ ُا و اضافات گم، جهتک و ةَ طّر کهی گیاُان ىثم نکَ ُایی از چيً و ةرگِ -

NO MAC GEL  ىدصّنی اشث کَ ىی جّاٌد ةر اٌّاع شطّح ةکار گرفحَ طّد، خحی اٌّاع ةصیار خصاس و ظریف ىثم ىرىریث ُای

 پّنیض زده طده و پرداخحِای خصاس ةَ اشید، ةدون ایجاد آشیتی ةَ آٌِا و ةدون ایجاد کّچکحریً اثری ةر روی درخظٍدگی آٌِا.

ىّجب جلّیث غيهکرد نکَ زدایی ىی طّد و از ایً ٌظر ُو ضياٌث طده اشث.  NO MAC GELفرىّالشیّن خاص ژل ىدصّل 

ایً ىدصّنی ةا کارةرد آشان و ىّثر ةر اٌّاع شطّح غيّدی ىی ةاطد. زىاٌی کَ ةر روی نکَ ای ةکار گرفحَ طّد ىدصّل ةَ صّرت 

َ را ازةیً ةترد. ایً ىدصّل دارای کارةردی ىصحلم و ةدون ٌیازی ةَ پروشَ ُای ةیظحرغيم ىی کٍد جا جایی کَ ةَ طّر کاىم نک

 آشان و شریع ىی ةاطد و اشحفاده ار آن ىّجب آشیتی ةَ ظاُر اصهی شطح ٌخّاُد داطث.

 ٍیصگیْا ٍ هسیت اظتفادُ ی ایي  هحصَل : 

 .ىدصّنی ةر پایَ آب ىی ةاطد 

 .َدارای كدرت غانی ةرای از ةیً ةردن نک 

 .کارةرد آشان و شیع 

  ةَ شطّح ةِصازی طده ٌيی طّد.ىّجب آشیب زدگی 

 .ىدصّنی چٍد ىٍظّر 

 .ُيچٍیً ىٍاشب ةرای شطّح غيّدی 

 هَارد کارترد :

 ایً ىدصّل ىٍاشب ةرای اشحفاده ةر شطّح داخهی و خارجی ىی ةاطد.
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و ىٍاشب ةرای اشحفاده ةر: اگهّىرا شیيان ىرىریث، اگهّىرا رزیً ىرىریث، اگهّىرا رزیً کّارجز، جخحَ شٍگ، ىاشَ شٍگ؛ ةازانث، 

شٍگ الوا، ةازانث گداخحَ طده، شیيان، ةحً، شراىیک کراکّئم، شراىیک نػاب دیده، کهیٍکر، کّجّ، گراٌیث، پّرشهیً شفانیً و 

و طتیػی، پّرشهیً ةافث دار، دوغاب شیيان، الیو اشحّن، ىرىریث، آجر، شٍگِای ةازشازی طده، پّرفیری، کّارجز،  پّنیض خّرده

 جراکّجا، جراورجً، جاف.

 قذرت پَشاًٌذگی :

N.A. 

 : تجْیسات کارتردی

 ةرس، کاردك، کارةرد ىصحلیو ةر روی نکَ.

 هراحل کار: 

 آهادُ ظازی ٍ تویسکردى ظطَح :

 دكث جيیز کرده و اطيیٍان خاصم کٍید کَ ُیچ گٌَّ گردوخاك و کثیفی ةر روی شطح ىّجّد ٌتاطد.شطح را ةَ  -1

 ُیچ گاه ىدصّل را ةر شطّح داغ طده ةکار ٌترید، جّصیَ ىی طّد کَ ىدصّل را در طّل خٍک جریً زىان روز ةکا ةترید. -2

وع ةَ از ةیً ةردن آن ةا اشحفاده از روش داةم در زىاٌی کَ شطح ىّرد ٌظر از كتم دارای الیَ ای از واکس ىی ةاطد طر -6

 اشحریپیٍگ کٍید.

 کارترد: 

 ایً ىدصّل ىی ةایصث ةَ جٍِایی ىّرد اشحفاده كرار ةگیرد، ُیچ گاه ایً ىدصّل را ةا دیگر ىّاد طیيیایی جرکیب ٌکٍید.

ایً ىدصّل ةدون ٌیاز ةَ ركیق طدن ىّرد اشحفاده كرار ىی گیرد. ىدصّل را ةَ طّر ىصحلیو ةر روی شطح ىّرد ٌظر ةریزید و  -7

ةا اشحفاده از ةرس، کاردك یا اةزاری از ایً كتیم ىدصّل را ةر روی شطح ةَ طّر کاىم ةا الیَ ای ضخیو ةپّطاٌید. در ىّاكػی کَ از 

ىی کٍید ىثم زىاٌی کَ کفِایی کَ ةا نکَ ُای گم یا جهتگ ىّجّد اشث و ىی ةایصث از ةیً ةرود، شطّح ٌصتحا ةزرگ اشحفاده 

 ىدصّل ىی جّاٌد جّشط پّنیض زن ىکاٌیکی اٌجام گیرد.

ىدصّل را ةر روی شطح جا زىاٌی کَ نکَ ةَ طّر کاىم اشحخراج طّد رُا کٍید. ىدت زىان ىّرد ٌیاز ةرای از ةیً رفحً نکَ  -8

 ةَ طدت ، غيق و شخحی و ىلدار کٍِگی نکَ دارد.ةصحگی 

گرچَ در ُر نکَ ىظدصَ ُای ىخحهفی وجّد دارد کَ ىيکً اشث ٌیازىٍد ىدت زىاٌِای خاص و ىخحهفی طّد، ةَ طّر کهی زىان 

 ىّرد ٌیاز ةرای از ةیً ةردن نکَ ةَ ىّارد زیر خالصَ ىی طّد:

 شاغث. 2دكیلَ جا  63ةَ طّر کهی ىّاد غذایی و آطاىیدٌی ُا از  نکَ ُای كِّه ، طراب، کّکاکّال و گّجَ فرٌگی و -

 شاغث. 6دكیلَ جا  63نکَ ُای از روی جُّر یا نکَ خّدکار ٌیازىٍد ةَ  -

 شاغث. 5دكیلَ جا  58گم، جهتک و ةاكی ىاٌده ُای گیاُان ةَ طّر کهی  از  -
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خظک ةػد از ىدت زىاٌِای ذکر طده در ةاال، طروع ةَ پاك کردن ىدصّل و اضافات آن کٍید، فرق ٌيی کٍد کَ آٌِا ىرطّب یا  -9

ىی جّاٌید از کاغذُای كاةم جذب یا پارچَ آغظحَ طده ةَ آب در صّرت شطّح   NO MAC GEL طده ةاطٍد. ةرای از ةیً ةردن

کّچک اشحفاده کٍید و ةاكی ىاٌده ُای ىدصّل را پاك کٍید جا شطح ةَ طّر کاىم جيیز طّد، شپس شطح را ةا اشحفاده از پارچَ 

ی خظک طّد. در صّرت کارةرد شطّح ىحّشط یا ٌو دار جيیز کٍید و اجازه دُید جا ةَ طّر کاىم كتم از رشیدن ةَ ٌحیجَ نکَ زدای

ةزرگ؛ جياىی ةاكی ىاٌده ُا را ةا اشحفاده از جارو و پارچَ كاةم جذب خذف کرده چَ خظک چَ ىرطّب، جا جایی کَ جياىی آٌِا 

یجَ نکَ زدایی پاك طّد. و شپس شطح را ةا اشحفاده از پارچَ ٌو دار جيیز کرده و صتر کٍید جا ةَ طّر کاىم كتم از رشیدن ةَ ٌح

 خظک طّد.  

اگر در پایان پروشَ ، ٌحیجَ ةَ طّر کاىم رضایث ةخض ٌتّد ، پروشَ کارةرد را دوةاره ىاٌٍد ةاال جکرار کٍید و یا شطح را از كتم ةا 

 ىاشَ جيیز کٍید. )طً ىال(

 اگر نکَ جرکیتی ةاطد، ةِحراشث کَ  از ٌّع دیگری نکَ ةر اشحفاده کٍید. 

زىاٌی کَ شطّح كاةم جذب را ةِصازی ىی کٍید ىثم شٍگِای طتیػی ةِصازی ٌظده و کّجّ، ةرای جهّگیری از جذب طدن زیاد 

، شطح را ةا اشحفاده از اٌدکی آب ىرطّب کٍید. زىاٌی کَ ةرای از ةیً  NO MAC GELىدصّل جّشط شطح، كتم از اشحفاده از 

ل را ىّرد اشحفاده كرار ىی دُید، الزم اشث کَ ةا اشحفاده از پّنیض زن ىکاٌیکی ةردن نکَ ُای غيیق جر از شطّح طتیػی ىدصّ

 ایً کار را اٌجام دُید ةرای افزایض كدرت جذب شطح و ٌفّذ نکَ زدایی ةرای ٌحیجَ گیری ىّثر جر. 

ةَ کارکردن ةا ىاطیً ةا  غيق پروشَ پّنیض زٌی ةصحگی ةَ اٌدازه ٌفّذ نکَ دارد. ةرای نکَ ُای خیهی غيیق ىيکً اشث طيا ٌیاز

 پاییً جر داطحَ ةاطید. ایً غيهکرد ىّجب دشحیاةی ةَ اشحخراج غيیق جر و ىدت زىان کيحر ىی طّد. grainاٌدازه ی 

ىا ُيیظَ جّصیَ ىی کٍیو کَ كتم از اشحفاده از نکَ ةر ةر روی شطح ةزرگ، آزىّن اونیَ ای را اٌجام دُید ةرای ایٍکَ ىطيئً 

 ةَ کارةرد پّنیض زن ىکاٌیکی ةر روی شطح دارید یا خیر.طّید کَ ٌیازی 

 زىاٌی کَ نکَ از ةیً رفث، جا زىاٌی کَ درخظض ىّرد ٌظر ةدشث یاةد ةا ىاطیً ةر روی آن گذر کٍید.

 تازگشایی ظطح ترای رفت ٍآهذ: 

 آىد ىّرد اشحفاده كرار گیرد.ةػد از آةکظی شطح، ىٍحظر ةياٌید جا کف ةَ طّر کاىم خظک طّد كتم از ایٍکَ ةرای رفث و  -:

 : هحصَالت هکول  تویسکاری ًٍگْذاری 

 algafloor  یا neugel ةرای جيیزکردن روزىره شطّخی کَ ةا ایً ىدصّل ةِصازی طده اٌد، جّصیَ ىی طّد کَ از -

 اشحفاده کٍید.

ةٍا   deterfugیا  faber30ةرای جيیزکردن غيلی شطّخی کَ ةا ایً ىدصّل ةِصازی طده اٌد، جّصیَ ىی طّد کَ از  -

 ةر ٌّع شطح ىّرد ةِصازی اشحفاده کٍید.

در پی اشحفاده ار ایً ىدصّل ةرای غيهیات نکَ زدایی، جّصیَ ىی طّد کَ از ةِصازی ضد رطّةث یا ضد نکَ اشحفاده  -

 طّد کَ ةر طتق ىظخصَ ُای شطح اٌحخاب طّد.

 :ّا ییّا ٍ راٌّوا دظتَرالعول

No mac gel  ىی ةایصث ةَ جٍِایی ىّرد اشحفاده كرار گیرد.ُیچ گاه ایً ىدصّل را ةا دیگر ىّاد طیيیایی جرکیب ٌکٍید ةجز

 پّدر ضخاىث دٍُده پّنحیک فاةر.
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 را روی شطّخِای ةیض از خد داغ طده اشحفاده ٌکٍید.ُیچگاه ىدصّل  -

 ىدصّل را ةر روی شطّخی کَ اخحيال ریصک ةارش، ىَ، رطّةث وجّد دارد ةکار ٌترید. -

 در زىان اشحفاده از ىدصّل ٌتاید در ةراةر ٌّر ىصحلیو خّرطید اشحفاده کٍید. -

 اغيال کٍید. درجَ شاٌحی گراد 73و + 8ىدصّل را ةر روی شطّخی ةا دىای ةیً + -

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

 طّد.

ةرای دشحیاةی ةَ ٌحیجَ ای خّطایٍد، و یکدشث در صّرت اشحفاده ةر شطّح كاةم جذب ، جّصیَ ىی طّد کَ ةر روی  -

اشحفاده کٍید ىثم کم اجاق یا کم کاطی. ایً ةخض ةٍاةر اٌدازه و گصحردگی نکَ  شطّخی ةزرگحر از ٌلطَ نکَ ىدصّل را

 ٌحیجَ گیری ىی طّد. 

كتم از ةکارةردن ىدصّل ةر روی کم شطح، جّصیَ ىی طّد کَ كصيث کّچک و غیر كاةم دشحرشی را ىّرد ازىّن كرار  -

 دُید.

 :تویس کردى تجْیسات

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

 :ایوٌیًکات 

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

 ىدصّل را رغایث کٍید.

 فٌیاطالعات فیسیکی ٍ 

 شل                    شکل ظاّری هحصَل                                              

  شفاف                    رًگ                                                                      

 ّلیپَکلَرایت                      رایحِ                                                                   

PH                                                                                             5.0 ±  11.0 

 g/l  15  ±  1105                                گراد یدرجِ ظاًت 05 یگراًش خاص در دها

 غیر قاتل اشتعال                                                                               ًقطِ اشتعال

 

 :ًگِ داری

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

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

 :تعتِ تٌذی

 ةطری در ُر جػت52َنیحری          3.8ةطری 

  جػتَةطری در ُر  52نیحری              5ةطری 

 

 :شٌاظایی خطرات هحصَل

H290   شَد. یفلس ی اجعامخَردگهوکي اظت ظثة         

H314  هوکي اظت هَجة ظَختگی پَظت ٍ آظیة تِ چشن ّا شَد 

H411  .ترای آتسیاى ظوی تا تاثیرات تلٌذ هذت هی تاشذ 

 UEH 031.در زهاى تواض تا هَاد اظیذی، هَجة آزادظازی تخار ظوی هی شَد 

P234  شَد یًگْذار یتٌْا در ظرف اصل 

P264  تِ طَر کاهل اًجام شَد. شعتشَ هحصَل کارتردپط از 

  P280.از هحافظت کٌٌذُ ّای صَرت ٍ چشن ٍ لثاظْا ٍ دظتکش اظتفادُ شَد 

P301 + P330 + P331  درصَرت تلعیذُ شذى: آتکشی دّاى. ّرگس هَجة تحریک اظتفراغ ًشَیذ 

  P303+P361+P353.در صَرت تواض تا پَظت یا هَ پاک شَد ٍ لثاظْای آلَدُ تِ آى درآٍردُ ٍ آتکشی گردد 

 

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 ىراجػَ کٍیدFaber Chimica  از خق جغییر دادن داده ُا و اطالغات ىّجّد

 در ةروطّر را ةرخّرداراشث.

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

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

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

حی را ُر گٌَّ ىصئّنی Faber Chimica Srlزیرا طرایط و روش اشحفاده از ىدصّل از جاٌب ىا غیر كاةم کٍحرل اشث. ةٍاةرایً 

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