
 لکِ بر

NO RUG 

کَارتس ٍ هَادی -سٌگْای سفالیي-هحصَلی برای از بیي بردى لکِ ّای زًگ زدگی از رٍی گراًیت

 هقاٍم در برابر اسیذ.

NO RUG َنکَ ةر ةرپایَ آب ىی ةاطد، خصّصا ةرای از ةیً ةردن نکَ ُای زٌگ زدگی از روی شطّح ىلاوم در ةراةر اشیدفرىّن 

 طده. ایً ىدصّل ُيچٍیً ةر روی فحّشٍحزُای طّره و ٌيک و نکَ ُای جیره رٌگ از اکصیده طدن ىّثر ىی ةاطد.

NO RUG  ةَ دنیم فرىّالشیّن ىخصّصض اجازه ٌفّذ غيیق، یکدشث ةَ درون شطّح فظرده را ىی دُد ىثم: پرداخحِای

 طده و یا ةرس زده طده. زىاٌی کَ ةکار گرفحَ طّد، ىّجب از ةیً ةردن نکَ زٌگ زدگی در ضخاىث ىّاد ُو ىی طّد. پّنیض

زىاٌی کَ ةر روی نکَ ای کَ كرار اشث از ةیً ةرود ةکار ةرده ىی طّد، ىدصّل ةَ صّرت ىصحلم ةدون ٌیاز ةَ پروشَ ُای ةػدی 

 ازةیً ةترد. غيم ىی کٍد جا جایی کَ یَ طّر کاىم نکَ را

NO RUG .کارةردی آشان و شریع دارد و اشحفاده از آن ىّجب آشیب رشاٌدن ةَ ظاُر اصهی شطح ٌخّاُد طد 

 ٍیژگیْا ٍ هسیت استفادُ ی ایي  هحصَل : 

  .ىدصّنی ةر پایَ آةی ىی ةاطد 

 .ةا كدرت غانی ةرای از ةیً ةردن نکَ ُا 

 .کارةرد شریع و آشان 

  ةکارةرده طده ٌيی طّد.ىّجب آشیب پذیری ةَ شطّح 

 .ةا ٌفّذ غيیق، ىّجب از ةیً ةردن نکَ ُای زٌگ زده در ضخاىث ىّاد ىی طّد 

 هَارد کاربرد : 

 ایً ىدصّل ىٍاشب ةرای اشحفاده ةر شطّح داخهی و خارجی ىی ةاطد.

-کهیٍکر-شراىیک نػاب دیده-گداخحَ ةازانث-شٍگ الوا-ةازانث-جخحَ شٍگ-اگهّىرا کّارجز ىرىریث ىٍاشب ةرای اشحفاده ةر:

 جاف.-کّارجز-پّرفیری-شٍگِای ةازشازی طده-آجر-پّنیض خّرده  و طتیػی و ةافث دار-پّرشهیً شفانیً-گراٌیث-کّجّ

 قذرت پَشاًٌذگی :

N.A. 
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 : تجْیسات کاربردی

 ةرس، کاردك، کارةرد ىصحلیو ةر روی نکَ، پّنیض زن کف.

 هراحل کار: 

 آهادُ سازی ٍ تویسکردى سطَح :

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

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

 اشحریپیٍگ کٍید.

 کاربرد: 

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

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

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

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

 ةرود، ىدصّل ىی جّاٌد جّشط پّنیض زن ىکاٌیکی اٌجام گیرد.

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

ةصحگی ةَ طدت ، غيق و شخحی و ىلدار کٍِگی نکَ دارد.ةا جّجَ ةَ ٌکات ةاال، اىکان ایً وجّد ٌدارد کَ زىان دكیق ىّرد ٌیاز 

ّصیَ ىی طّد کَ ىدصّل را ةرای دشحیاةی ةَ ایده ای از ىدت زىان ىّرد ةرای ىدصّل ةرای ازةیً ةردن نکَ را ىداشتَ کٍیو. ج

 ٌیاز، ىّرد آزىّن كرار دُید ةرای ٌحیجَ رضایث ةخض. در ُر خانث اطالغات زیر ىی جّاٌد کيکی ةرای طيا ةاطد.

زىان  ةرای نکَ ُای زٌگ زده کَ دارای رٌگ پریدگی ىی ةاطٍد ةَ خصّص روی شطّح فظرده، غیركاةم جذب، ىدت -

 دكیلَ ىی ةاطد. 93جا 63از ةیً ةردن آٌِا خدوده از 

ةرای نکَ ُای زٌگ زده غيیق جیره کَ در زیر شطح وجّد دارٌد، ةَ خصّص در شطّح خهم و فرج دار و ىّاد كاةم  -

 شاغث ىی ةاطد. 7-5جذب، ىدت زىان از ةیً ةردن آٌِا خدود 

ةَ شطّح كاةم جذب و خهم و فرج دار ٌفّذ کرده، ىدت زىان  ةرای نکَ ُای زٌگ زدگی جیره، غيیق و اکصیده طده کَ -

 شاغث جفاوت دارد. 27-;از ةیً ةردن از 

ةرای غيهکرد از ةیً ةردن نکَ ُایی کَ ٌیازىٍد ىدت طّالٌی جری ُصحٍد، جّصیَ ىی طّد کَ الیَ ای ضخیو از ىدصّل را ةرای 

طّد ةکار ةترید. ایً غيهیات ىّجب ىی طّد کَ ىدصّل  جهّگیری از اضافَ کردن در خیً غيهیات کَ ةَ زودی خظک ىی

غيهکرد ةِحری ةا نکَ کٍد جا ایٍکَ ىدیط اطراف ىّجب افزایض جاثیر غيم ةِصازی طّد. زىاٌی کَ ىدصّل را پّطض ىی دُید، 

 رُا کٍید. دكیلَ كتم از پاك کردن و جيیزکردن شطح آن را 93-63خیهی ىِو اشث کَ ةػد از ةرداطحً وركَ ُا، ةرای ىدت 

 

 

 

 58، طتلَ ُظحو، واخد :78آدرس: طریػحی، خیاةان کالُدوز، ةیً ىػحلد و ٌاىدار، پالك 

 :2296887فکس:     29976672جهفً: 



ةػد از ىدت زىان جٍظیو طده، طروع ةَ از ةیً ةردن ىدصّل و ةاكی ىاٌده ُایض کٍید، چَ خظک طده ةاطٍد چَ ٌو دار.  -9

اىکان ایً وجّد دارد کَ از کاغذ كاةم جذب یا پارچَ در صّرت شطّح کّچک اشحفاده طّد، ةا  NO RUGةرای از ةیً ةردن 

خیصاٌدن آٌِا و شپس از ةیً ةردن ةاكی ىاٌده ُا جا شطح ةَ طّر کاىم جيیز طّد. شپس شطح را ةا پارچَ ای ٌو دار جيیز کرده 

 دن ةَ ٌحیجَ نکَ زدایی.و ةرای ىدجی صتر کٍید جا ةَ طّر کاىم خظک طّد  كتم از رشی

در صّرت کارکرد روی شطّح ىحّشط یا ةزرگ، جياىی ةاكی ىاٌده ُا چَ خظک چَ جر را از ةیً ةترید ، ةا اشحفاده از جارو یا 

دشحيال ٌو دار و كاةم جذب جا زىاٌی کَ جياىی آٌِا از ةیً ةروٌد. شپس شطح را ةا پارچَ ای ٌو دار جيیز کٍید و صتر کٍید جا ةَ 

 ر کاىم خظک طّد كتم از رشیدن ةَ ٌحیجَ نکَ زدایی. طّ

در صّرجی کَ ٌحیجَ پرداخث ةَ طّر کاىم رضایث ةخض ٌتّد، پروشَ کارةرد را ةر طتق ٌکات ذکر طده در ةاالدوةاره جکرار کٍید 

 یا جصيیو ةگیرید کَ در صّرت ٌیاز شطح را از كتم طً ىال کٍید.

ق جر کار ىی کٍید، ةر روی شٍگِای طتیػی، ىيکً اشث الزم ةاطد کَ ةرای افزایض زىاٌی کَ ةر روی شطح ةا نکَ ُای غيی

 جذب شطح و غيق ٌفّذ نکَ ةر ةرای ٌحیجَ ىّثرجر ةا ىاطیً پّنیض زٌی ةر روی شطح گذر کٍید.

طیً شایز غيق پّنیض زٌی ةصحگی ةَ ىدت زىان ٌفّذ نکَ دارد، ةرای نکَ ُای غيیق، ىيکً اشث کَ ٌیاز ةَ کارکردن ةا ىا

GRAIN  پاییً جر داطحَ ةاطید. ایً غيهیات ىّجب دشحیاةی ةَ اشحخراج غيیق جر و در ىدت زىان خیهی کّجاه جر ىی طّد. ىا

ُيیظَ ٌّصیَ ىی کٍیو کَ كتم از اشحفاده از نکَ ةر ةر شطّح ةزرگحر، آزىّن اونیَ ای را اٌجام دُید ةرای ایٍکَ ضرورت اشحفاده 

زن ىکاٌیکی ةر روی شطح را ىحّجَ طّید. زىاٌی کَ نکَ از ةیً رفث، ةا ىاطیً جا زىاٌی کَ درخظٍدگی ىّرد ٌیاز ةَ  از پّنیض

 دشث یاةد ةر روی شطح گذر کٍید.

 بازگشایی سطح برای رفت ٍآهذ:

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

 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.

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

 ةٍا 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 دستَرالعول

NO RUG  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.

 ُیچگاه ىدصّل را روی شطّخِای ةیض از خد داغ طده اشحفاده ٌکٍید. -

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

 ٌّر ىصحلیو خّرطید اشحفاده کٍید. در زىان اشحفاده از ىدصّل ٌتاید در ةراةر -
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 اغيال کٍید. درجَ شاٌحی گراد 73و + 8ىدصّل را ةر روی شطّخی ةا دىای ةیً + -

 در زىاٌی کَ ةر روی شطّح ب جازگی دوغاب طده اشحفاده ىی کٍید، صتر کٍید جا دوغاب ةطّر کاىم خظک طّد. -

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

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

 ٌ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.

 ٌیاطالعات فیسیکی ٍ ف

 هایع   شکل ظاّری هحصَل                                                     

 شفاف   رًگ                                                                            

 بَبی رایحِ                                                                               

PH                                                                                 5.0  ±  1.0 

 غیر قابل اشتعال                                                                   ًقطِ اشتعال

 

 :ًگِ داری

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

 عور هفیذ: 

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

 :بستِ بٌذی

  ةطری در ُر جػت52َنیحری    5ةطری 
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 :خطرات هحصَلشٌاسایی 

H290     شَد. یفلس ی اجسامخَردگهوکي است سبب         

H314    هوکي است هَجب سَختگی پَست ٍ آسیب بِ چشن ّا شَد 

P260     اسپری ٍ شعلِ آى خَد داری شَد.-از تٌفس بخار 

P264      بِ طَر کاهل اًجام شَد. شستشَ هحصَل کاربردپس از 

P280     ز هحافظت کٌٌذُ ّای صَرت ٍ چشن ٍ لباسْا ٍ دستکش استفادُ شَد.ا 

P305+P351+P338    در صَرت تواس با چشن: بِ طَر کاهل آبکشی شَد برای هذتی ٍ در صَرت ٍجَد لٌس، آى

 را در آٍردُ ٍ بِ آبوشی اداهِ دّیذ.

P405    بِ صَرت کاهال بستِ ًگِ داری شَد 

P501    سطح آشغال هخصَص قرار گیرد.ظرف ٍ هحتَیاتش در 

 

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 

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

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

ُر گٌَّ ىصئّنیحی را  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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