
 برها لکه

NO OIL 
 محصولی براي ازبین بردن لکه هاي روغنی نفوذکننده عمیق، چربی ها و باقی مانده هاي چربی.

NO OIL .لکه بر برپایه آب می باشد که براي استخراج و از بین بردن لکه هاي چربی از روي انواع سطوح بکار برده می شود 

 تواند تاثیري بسیار موثر و صریح بر روي: به دلیل فرموالسیون خاصی که دارا می باشد؛ می

 لکه هاي روغن و چربی از غذا. -

 لکه هاي روغنی معدنی، روغن موتور، دیزل و روغن هاي روان کننده. -

 لکه هاي چربی و باقی مانده هاي قیر مانند، بگذارد. -

NO OIL که بسیار حساس و ظریف می باشند مثل مرمریت  محصولی است که می تواند بر روي انواع سطوح، حتی سطوحی
هاي پولیش شده، سطوح با پرداخت هاي حساس به اسید بکاربرده شود بدون ایجاد هیچ گونه آسیبی به آنها و بدون ایجاد 

 تاثیري بر روي درخشش آنها.

ه اش می شود و در همین فرمول بخصوص کرم شکل و ضخیم این محصول موجب تقویت عملکرد استخراج و از بین برندگی لک
 زمینه هم از لحاظ تاثیرش بر لکه بري ضمانت شده است.

زمانی که بر روي لکه اي بکار گرفته شود محصول به محصولی با کاربرد بسیار آسان می باشد و موثر بر روي سطوح عمودي. 
لکه را ازبین ببرد. این محصول داراي صورت مستقل بدون نیازي به پروسه هاي بیشتر عمل می کند تا جایی که به طور کامل 

 کاربردي آسان و سریع می باشد و استفاده ار آن موجب آسیبی به ظاهر اصلی سطح نخواهد داشت.

 ویژگیها و مزیت استفاده ي این  محصول : 

 .داراي قدرت عالی براي از بین بردن لکه 
 .کاربرد آسان و سیع 
 د.موجب آسیب زدگی به سطوح بهسازي شده نمی شو 
 .محصولی چند منظور 
 .همچنین مناسب براي سطوح عمودي 

 موارد کاربرد :

 این محصول مناسب براي استفاده بر سطوح داخلی و خارجی می باشد.

 

 15، طبقه هشتم، واحد 457آدرس: شریعتی، خیابان کالهدوز، بین معتقد و نامدار، پالك 

 22635547فکس:     26643342تلفن: 



بازالت گداخته -سنگ الوا-بازالت-ماسه سنگ-تخته سنگ-اگلومرا رزین کوارتز-اگلومرا رزین مرمریت استفاده بر:مناسب براي 
پورسلین سفالین و پولیش خورده و طبیعی و -گرانیت-کوتو-کلینکر-سرامیک لعاب دیده-سرامیک کراکوئل-بتن–سیمان -شده

 تاف.-تراورتن-تراکوتا-کوارتز-پورفیري-ازسازي شدهسنگهاي ب-آجر-مرمریت-الیم استون-دوغاب سیمان-بافت دار

 قدرت پوشانندگی :

N.A. 

 : تجهیزات کاربردي

 برس، کاردك، کاربرد مستقیم بر روي لکه.

 مراحل کار: 

 آماده سازي و تمیزکردن سطوح :
 موجود نباشد.سطح را به دقت تمیز کرده و اطمینان حاصل کنید که هیچ گونه گردوخاك و کثیفی بر روي سطح  -1
هیچگاه محصول را بر سطوح مرطوب بکار نبرید، اطمینان حاصل کنید که سطح مورد نیاز کامال خشک و یا حداقل کمی نم  -2

 دار باشد.

توصیه می شود که کاربرد محصول را در خنک ترین -را بر روي سطوحی که بسیار داغ شده اند بکار نبرید NO OILهیچگاه  -3
 هید.زمان روز انجام د

 "در صورتی که سطحی که مورد بهسازي قرار میگیرد از قبل داراي الیه اي واکس باشد، شروع به ازبین بردن آن توسط عمل -4
 کنید. "دابل استریپینگ

 کاربرد:

 این محصول می بایست به تنهایی مورد استفاده قرار بگیرد، هیچ گاه این محصول را با دیگر مواد شیمیایی ترکیب نکنید.
قبل از استفاده از محصول آن را به خوبی تکان دهید.این محصول بدون نیاز به رقیق شدن مورد استفاده قرار می گیرد.  -5

محصول را به طور مستقیم بر روي سطح مورد نظر بریزید و با استفاده از برس، کاردك یا ابزاري از این قبیل محصول را بر روي 
 بپوشانید.سطح به طور کامل با الیه اي ضخیم 

محصول را بر روي سطح تا زمانی که لکه به طور کامل استخراج شود رها کنید، محصول به محض خشک شدن به باقی مانده  -6
ساعت بعد از  2-1هاي پودري سفید رنگی تبدیل می شود. این محصول به سرعت خشک می شود و در هر شرایط بیش از 

 کاربرد طول نخواهد کشید.

ه محصول کامال خشک شد، شروع به از بین بردن باقی مانده هاي پودري کرده با استفاده از جاروي مویی نرم و یا بعد از اینک -7
برس تمیز بر روي محصولی داراي خلل و فرج دار بکار  ببرید، در غیر این صورت بر روي سطوحهاي فشرده، غیر قابل جذب، 

ه و یا پارچه تمیز خواهند شد. به محض اینکه تمامی باقی مانده هاي پودري باقی مانده ها با استفاده از کاغذ قابل جذب، حول
پاك شدند، با استفاده از پارچه اي نم دار سطح را تمیز کرده و صبر کنید تا به طور کامل قبل از دست یابی به نتیجه لکه زدایی 

 خشک شود. 



ی که در باال ذکر شد دوباره تکرار کنید ، اگر لکه ترکیبی اگر نتیجه به طور کامل رضایت بخش نبود، پروسه را به همان روش
 باشد، پیشنهاد می شود که از نوع دیگري از لکه بر هم استفاده کنید. 

در مواقعی که بر روي سطوح خلل و فرج دار محصول را بکار می برید، مثل: ماسه سنگ یا کوتوهاي دستی، بعد از کاربرد لکه بر، 
مابقی پودرهایی که در خلل و فرج سطح باقی مانده اند از بین بروند، براي انجام این کار، توسط  ممکن است که الزم باشد

استفاده کنید. در شرایط سخت تر، امکان این وجود دارد  deterfugجاروبرقی مایعات یا تمیزکننده مایعات و یک شوینده، مثل 
 که از یک شوینده با فشارهوا دار استفاده کرد.  

 ی سطح براي رفت وآمد:بازگشای

 بعد از آبکشی سطح، منتظر بمانید تا کف به طور کامل خشک شود قبل از اینکه براي رفت و آمد مورد استفاده قرار گیرد. -8

 محصوالت مکمل  تمیزکاري ونگهداري : 
     algafloor  یا neugel براي تمیزکردن روزمره سطوحی که با این محصول بهسازي شده اند، توصیه می شود که از -

 استفاده کنید.
  deterfugیا  faber30براي تمیزکردن عمقی سطوحی که با این محصول بهسازي شده اند، توصیه می شود که از  -

 بنا بر نوع سطح مورد بهسازي استفاده کنید.
ضد لکه استفاده در پی استفاده ار این محصول براي عملیات لکه زدایی، توصیه می شود که از بهسازي ضد رطوبت یا  -

 شود که بر طبق مشخصه هاي سطح انتخاب شود.

 :ها ییها و راهنما دستورالعمل
NO OIL  می بایست به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد.هیچ گاه این محصول را با دیگر مواد شیمیایی ترکیب نکنید بجز پودر

 ضخامت دهنده پولتیک فابر.
 بیش از حد داغ شده استفاده نکنید. هیچگاه محصول را روي سطوحهاي -
 محصول را بر روي سطوحی که احتمال ریسک بارش، مه، رطوبت وجود دارد بکار نبرید. -
 در زمان استفاده از محصول نباید در برابر نور مستقیم خورشید استفاده کنید. -
 درجه سانتی گراد اعمال کنید. 40و + 5محصول را بر روي سطوحی با دماي بین + -
 مانی که بر روي سطوح ب تازگی دوغاب شده استفاده می کنید، صبر کنید تا دوغاب بطور کامل خشک شود.در ز -
براي دستیابی به نتیجه اي خوشایند، و یکدست در صورت استفاده بر سطوح قابل جذب ، توصیه می شود که  -

کاشی. این بخش بنابر اندازه و  محصول را بر روي سطوحی بزرگتر از نقطه لکه استفاده کنید مثل کل اتاق یا کل
 گستردگی لکه نتیجه گیري می شود.

قبل از بکاربردن محصول بر روي کل سطح، توصیه می شود که قسمت کوچک و غیر قابل دسترسی را مورد ازمون  -
 قرار دهید.
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 :تمیز کردن تجهیزات

 شستشو داد. از آبدر پایان پروسه استفاده از محصول، تجهیزات مورد استفاده را می توان با استفاده 

 :ایمنینکات 

هنگام استفاده از محصول، همواره از تجهیزات حفاظتی شخصی مناسب استفاده کنید و با دقت دستورالعمل هاي مربوط به 
 ایمنی محصول را رعایت کنید.

 اطالعات فیزیکی و فنی

 ژل                             شکل ظاهري محصول                               

 سفید                     رنگ                                                               

 حالل              رایحه                                                                     

 g/l  20 ±   1065          گراد                یدرجه سانت 20 يگرانش خاص در دما

  C 21°                                                                        نقطه اشتعال

 

 :نگه داري

 ظرف را با در بسته و در جاي خشک و خنک نگه داري کنید.

 عمر مفید: 
  ماه در بسته بندي اصلی، مهر و موم شده، نگه داري در مکانی سرد و خشک. 24

 :بسته بندي

 بطري در هر جعبه12لیتري       0.5بطري  •
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 :شناسایی خطرات محصول

H225   .محصولی بسیار قابل اشتعال و هم بخار آن         

H304   در صورت ورود به راهاي هوایی و یا بلعیدن مرگبار می باشد 

H315   موجب حساسیت پوستی می شود 

H317    پوستیموجب آلرژي 

H319   .موجب حساسیت شدید چشمی می شود 

H336   .ممکن است  موجب گیجی و خواب آلودگی شود 

H351   مشکوك به ایجاد سرطان 

EUH066   .در صورت استفاده مکرر موجب خشکی و ترك پوست می شود 

P210  از تماس با حرارت ، سطوح داغ، شعله و دیگر منابع آتش زا و دخانیات قرارگیرد. دور 

P261  شعله آن جلوگیري شود.-از تنفس بخار 

P303+P361+P353  در صورت تماس با پوست یا مو: به سرعت لباسهاي آلوده شده را درآورده و آبکشی کنید 

P304 + P340   در صورت استنشاق: شخص به جایی با هواي آزاد و باز برود 

 

داده هاي فنی این بروشور جایگزین تمام نسخه هاي قبلی شده است. همیشه به آخرین نسخه داده ها که در سایت 
www.fabersurfacecare.com  .موجود است مراجعه کنیدFaber Chimica  از حق تغییر دادن داده ها و اطالعات

 موجود در بروشور را برخورداراست.

اطالعات موجود در این بروشور بر اساس تجربه گسترده ما درزمینه  تحقیقات فنی و عملیاتی محصول ارائه شده است. اما در 
مورد نظرشما و نوع مواد مورد هر صورت شما باید تست اولیه را براي بررسی مناسب بودن محصول براي موارد استفاده 

استفاده در محصول انجام دهید. اطالعات و پیشنهادات ارائه شده را نمی توان به عنوان تعهد و یا مسئولیتی از جانب ما در 
هر  Faber Chimica Srlنظر داشت زیرا شرایط و روش استفاده از محصول از جانب ما غیر قابل کنترل است. بنابراین 

 محصول را رد می کند. تی را در قبال داده ها و پیشنهادات ارائه شده در رابطه با استفاده ازگونه مسئولی
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