
 لکِ زداّا 

OXIDANT 

 رطَبت ، زرداب ،  جَّرهازٍ  )تاًي( ٍ  سایر لکِ ّای هقاٍم لکِ ّای زدٍدى برای  هحصَلی

ُاِی ظامی اؿث کَ ةؼ ركی ىّاد ىعحهف  ایساد  نکَ نکَ زدا  کَ صالؿ آف ةؼ پایَ آب اؿث ؛ ةؼای از ةیً ةؼدف اٌّاع  ىضنّؿ  ایً

 ىی قّد.  

 ایً ىضنّؿ ةا جؼکیتات ىٍضنؼ ةَ فؼد ك ظاصِ ظّد راق صم كٌْی ك ىّدؼی ةؼای : 

 زدكدف زرداةِا  ك نکَ ُای زرد رٌگ کَ در ادؼ ةاال رفحً رًّةث یا ٌفّذ آب ةؼ ركی ؿٌّح ةّزّد ىی آیغ؛ -

 ساد ىی قّد؛ زدكدف  نکَ ُای رًّةث از ىّاد یا نکَ ُای جیؼق ای کَ در ادؼ زػب آب ةؼ ركی ؿٍگِای ًتیْی ای -

 زدكدف  نکَ ُای ىلاكـ ىاٌٍغ ٌیکّجیً ك زُّؼ ىازك )جاًٌ(؛ -

ـِ جیؼق رٌگی کَ صحی ةا اؿحفادق از  ُای نکَ زدكدف  -  ُو  کاىال ةؼًؼؼ ٌكغق اٌغ؛    No Mac Gelةـیار ىلاك

  Mar Gel Plusرٌگی کَ از جادیؼ ةلایای ةٍفف  ىؼىؼ از زٌگ زدگی ك ؿٍگ ی پاکـازیِ ةؼای کاىم کؼدف ىؼصهَ -

 ةؼزای ىاٌغق. 

ایً ىضنّؿ ىی جّاٌغ  ةؼ ركی ُيَ ی ؿٌّح ةَ کار ةؼدق قّد ؛ صحی ةؼای صـاس جؼیً اٌّاع آٌِا ىذم: ؿٍگ ىؼىؼ زال ظّردق  ك       

   OXIDANؿٌّح پؼداظث قغق ای کَ ةَ اؿیغ صـاس ُـحٍغ؛ ةغكف ایٍکَ در َاُؼ امهی آٌِا جغییؼی ایساد قّد. اکـیغاٌث 

 ركقِای دیگؼ جادیؼ کؼدق  ك نکَ ُا را کاىال از ةیً ىی ةؼد.   ةَ ٌیاز ةالفامهَ پؾ از ىنؼؼ ، ةَ جٍِایی ك  ةغكف

 سیت استفادُ از ایي هحصَل : ٍیژگی ّا ٍ ه

  ؛ةؼپایَ آب اؿثاؿث کَ صالؿ آف ىضنّنی 

  كغرت نکَ زدایی فّؽ انْادق  ؛ 

  َؿٌش کار آؿیب ٌيی رؿاٌغ ؛ ة 

  ىٍضنؼ ةَ فؼد؛ُيَ کارق ك 

  . ةؼای اٌّاع نکَ ُای ىلاكـ ىٍاؿب اؿث  

  : هَارد کاربرد

ةؼای  ؿٌّح داظهی ك ُو ؿٌّح  ةیؼكٌی  كاةم اؿحفادق اؿث ؛ ك ىٍاؿب ةؼای اؿحفادق  ةؼ ركی : ىؼىؼیث ُو ایً ىضنّؿ 

ةازانحیٍا، ؿٍگِای آجكفكاٌی رزیً آگهّىؼیث، جعحَ ؿٍگ ، ىاؿَ ؿٍگ ،  -کّارجؽ ىؼىؼیث آگهّىؼیث رزیٍی ،  آگهّىؼیث ؿیياٌی ، 

ؿؼاىیک نْاب دادق ، کهیٍکؼ، کّجّ، گؼاٌیث، ؿٍگِای زیٍحی نپّغ، ؿٍگِای  کؼاکّئم، ةحً، ؿؼاىیک، يٍحیٍا ؿ،  ىّنحً ةازانث ، 

اکّ ؿٍگ (، ؿٍگِای آذریً ، (گ ُای ىنٍّّی ؿٍ، آزؼ جؽییٍی ، ىؼىؼیث،  ؿیياٌِای دكغاةی،  ؿٍگ آُکزیٍحی زالظّردق، 

 ك جّؼ ىی ةاقغ.  ًیؼاكرجکّارجؽ، جؼاکّجا، ج
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 قذرت پَشاًٌذگی :

N.A. 
 

 تجْیسات کاربردی :

 .نکَ ُا ةؼ ركی  ىضنّؿ  اؿحفادق ىـحلیوةؼس، کاردؾ،  

 

 هراحل کار:

 : آهادُ سازی ٍ تویس کردى سطح 

 ةَ دكث ؿٌّح را جيیؽ کؼدق  ك ىٌيئً قّیغ کَ ُیچ ادؼ گؼد ك غتار یا  نکَ ای  ةاكی ٌياٌغق اؿث؛   . 5

 اؿحفادق ظكک  یا ؿٌش ىّرد  ةَ کار ٌتؼیغ ؛ ةٍاةؼایً اًيیٍاف صامم کٍیغ  کَ ركی ؿٌّح ىؼًّب  ایً ىضنّؿ  را ةؼ ؼگؽ ُ  .2

  ؛ٌو دار ةاقغ فلي کيی

ًػػػػّؿ ظٍک جؼیً زىاف ركز ىضنّؿ  در  قّد حفادق ٌکٍیغ. جّمیَ ىی داغ اؿرا ةؼای ؿٌّح ةیف از صغ ایً ىضنّؿ   .6

 اؿحفادق قّد؛ 

 DOUBLE) نکَ را ةا داةم اؿحؼیپیٍگ  زدكدف ، ّيم ای از كاکؾ ىی ةاقغ  ، دارای الیَدر ىّاردی کَ ؿٌش ىّرد ٌُؼ . 7

STRIPPING) .اٌساـ دُیغ 

 کاربرد :

 

ةا  آف را ُؼگؽ . كؼار گیؼد اؿحفادق  ةَ جٍِایی ىّرد ةایغٍُگاـ کار اکـیژف فْاؿ ایساد ىی کٍغ ؛ ةٍاةؼایً     OXIDANT:یادآكری

 . Faber Poultice؛ ةسؽ ةؼای غهیٍ  ك ؿفث کؼدف پّدر  ؿایؼ ىّاد قیيیایی جؼکیب ٌکٍیغ

اؿحفادق کٍیغ یػػػػػا ىی جّاٌیغ  آف را  کاردؾ ك  سؼة از یکركیق ٌكغق را ىـحلیيا ةؼ ركی ؿٌش کار ةؼیؽیغ. ىضنّؿ  . 8

 ىـحلیيا ةؼ ركی ؿٌش ریعحَ ك ؿٌش کار را ةا الیَ وعیيی از ایً ىضنّؿ کاىال  ةپّقاٌیغ. 

ةـحگی ةَ ٌّع  ، زىاف ىّرد ٌیاز رُا کؼدق جا جادیؼ ظّد را ةگػارد.  ركی ؿٌشةؼ از ةیً ٌؼفحَ، کاىال ىضنّؿ را جا زىاٌی کَ نکَ   .9

 نکَ ،  ّيق ، ىلاكىث نکَ  ك ىلغار زىاٌی کَ ىضنّؿ  ةؼ ركی ؿٌش ىی ىاٌغ ، دارد. 

 الزـ زىاف ةاقٍغ؛ اىا ىْيّال داقحَ ظامی ىغت زىاف  ةَ یازٌ اؿث ىيکً کَ ُـحٍغ ىعحهف ُای كیژگی دارای ىّارد ُيَ چَ اگؼ 

   .کؼد:  ظالمَ زیؼ مّرت ةَ جّاف ىی را ُا زدكدف نکَ ةؼای

جا  ;زدكدف زرداةِا  ك نکَ ُای زرد رٌگی کَ در ادؼ ةاال رفحً رًّةث یا ٌفّذ آب ةؼ ركی ؿٌّح ایساد قغق اٌغ : از  ةؼای -

 ؿاّث ؛  27

 ؿاّث؛ 27جا  ;ةؼای نکَ ُای رًّةث یا نکَ ُای جیؼق رٌگ کَ در ادؼ زػب آب ةَ كزّد آىغق اٌغ: ةیً  -

 

 58، ًتلَ ُكحو، كاصغ :78آدرس: قؼیْحی، ظیاةاف کالُغكز، ةیً ىْحلغ ك ٌاىغار، پالؾ 

 :2296887فکؾ:     29976672جهفً: 



 ؿاّث؛ ;جا  2)جاًٌ(، ةَ ٍّّاف ىذاؿ : از  ةؼای نکَ ُای ىلاكـ ىاٌٍغ : ٌیکّجیً ك زُّؼ ىازك -

جا  5ُو  کاىال ةؼًؼؼ ٌكغق اٌغ: از    No Mac Gel ةـیار ىلاكـِ جیؼق رٌگی کَ صحی ةا اؿحفادق از ُای نکَ ةؼای زدكدف  -

 ؿاّث؛ 9

ةاقغ کَ  ةایغ دك ةؼاةؼ زىاٌی   OXIDANT   Mar Gel Plusزدگی   ةْغ از ةَ کار ةؼدف کاىم  زٌگ ىؼصهَ ی پاکـازیِ -

 الزـ اؿث.  Mar Gel Plusةؼای  

چّف  نکَ زدایی ةَ ىغت زىاف ةیكحؼی ٌیاز دارد، جّمیَ ىی قّد الیَ ی ىضنّؿ را ةا كركَ  ٌایهٌّی یا پالؿحیکی 

ةپّقاٌیغ . جّمیَ ىی قّد ةَ ُيیً ىٍّاؿ یک الیَ ی وعیو جؼی  از ىضنّؿ را ًّری اؿحفادق ٌياییغ جا ةَ دنیم 

ىستّر ٌكّیغ کَ دكةارق از الیَ ی دیگؼی از ىضنّؿ اؿحفادق کٍیغ . ایً ّيم چّف  ةاّخ ىی قّد جا ظكک قغف ؿؼیِ 

ىضنّؿ ةَ زای ىضیي پیؼاىّف كاکٍف ةِحؼی ةؼ ركی نکَ داقحَ ةاقغ ؛ ةٍاةؼایً جادیؼ ةِیٍَ ؿازی ُو افؽیف ىی یاةغ. 

یار ىِو اؿث کَ كتم از پاؾ کؼدف ىضنّؿ ك  جيیؽ ٍُگاىی کَ ركی ىضنّؿ را ىی پّقاٌیغ ، ك ةْغ از ةؼداقحً كركَ ةـ

 دكیلَ در ىْؼض ُّا ةگػاریغ .   93جا   63کؼدف، ؿٌش کار را صغكد 

. ةؼای پاؾ کٍیغ از ركی ؿٌش ىّرد ٌُؼ   -چَ ظكک  یا  ظیؾ را  -اكیياٌغق  ُای آف ىضنّؿ ك ة ، ىغت زىاف ایً . ةْغ از :

جا  ؿحفادق کٍیغًّری اپارچَ  آب ظكک کً  یا ز کاغػ از ركی ؿٌّح کّچکحؼ  ةِحؼ اؿث ا  OXIDANT)) پاؾ کؼدف اکـیغاٌث

ؿٌش کار کاىال جيیؽ قّد. ؿٌش کار را  ةا  یک پارچَ ی  ىؼًّب ظكک کؼدق ك جا دیغف ٌحیسَ ی کار متؼ کٍیغ جا ؿٌش کار 

ةا یک زارك ك پارچَ ی آب  -چَ ظیؾ یا ظكک  –ُيَ ی ةاكیياٌغق ُا را  ةؽرگحؼ، یاؿٌّح ىحّؿي کاىال ظكک قّد. ةؼای  

 (mopظكک کٍیغ ، جا ُيَ ةلایا کاىال از ةیً ةؼكد.  ؿٌش را ةا  پارچَ یا ىّپ     damp) (mopظكک کً ، یا  ىّپ ىؼًّب  

 ىؼًّب ظكک کٍیغ ك  جا دیغف  ٌحیسَ ی کار متؼ کٍیغ جا ؿٌش کار کاىال ظكک قّد.   )

ُياف ًّر کَ در ةاال جّویش دادق قغ جکؼار کٍیغ. ك در اگؼ ٌحیسَ ٌِایی کاىال روایحتعف ٌتّد، ىؼاصم اؿحفادق از ىضنّؿ را    

اگؼ نکَ از اةحغا ك آغاز ىعهّط ةاقغ، ةِحؼ اؿث از یک ٌّع   نکَ زدای دیگؼ   مّرت ٌیاز  ؿٌش كتهی  را زهّجؼ ؿيتادق ةؽٌیغ.

 اؿحفادق کٍیغ.

ا زدكدف نکَ ُای ؿعث جؼ ك ّيیق جؼِ ؿٍگِای ًتیْی ىذم: نکَ ُای صامم از رًّةث ك زرداب ؿؼكکار داریغ ؛ ٍُگاىی کَ  ة

الزـ ةاقغ جا ةؼای ةاال ةؼدف ؿٌش  زػب ك ٌفّذ نکَ ةؼُا ك ُيچٍیً ٌحیسَ ی ىّدؼجؼ؛ ؿٌش کار  ةا  یک دؿحگاق  يکً اؿثى

 پّنیف زف  ، ؿاب زدق قّد. 

ىيکً اؿث ٌیاز ةاقغ جا از اٌغازق  ةـحگی دارد. ةؼای نکَ ُای ةـیار ّيیق، غار ك اٌغازق ی ٌفّذ نکَ ّيق پؼداظث ةـحگی ةَ  ىل

ىؼصهَ ی ىلغىاجی ةاّخ ىی قّد کَ در زىاف کّجاُحؼی نکَ ُای ّيیلحؼی  را   از   اؿحفادق کٍیغ.  ایً    grain پاییً جؼی از

 ةیً ةتؼیغ .  

ا  یک آزىایف  اةحغایی اٌساـ قّد جا ىكعل گؼدد  کَ آیا   ةؽرگحؼ، اةحغفىاُای در َ زداُا  اؿحفادق از نکاز جّمیَ ىی قّد كتم 

كتم از اؿحفادق از نکَ زداُا  ةایغ از دؿحگاُِای پّنیف زف  اؿحفادق قّد یا ظیؼ؟ ةَ ىضه از ةیً رفحً نکَ ، ؿٌش را رُا کٍیغ جا 

 درظكف الزـ را ةَ دؿث آكرد. 
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 (:FABER POULTICE(+ فابر پَلتیک )OXIDANTکاربرد اکسیذاًت )

 

 FABERك فاةؼ پّنحیک ) ( را در داظم یک ؿٌم  یا َؼؼ ىٍاؿب ةؼیؽیغ OXIDANTاکـیغاٌث)   آهادُ سازی هخلَط:  

POULTICE را ةَ آُـحگی ك ةَ جغریر اوافَ کٍیغ. ٍُگاـ ىعهّط کؼدف از یک کاردؾ یا كاقق یا ُؼ اةؽار  ىٍاؿب دیگؼ اؿحفادق )

( را اداىَ دُیغ جا ىایْی  دكغاةی قکم  ك کِؼِىی ةَ دؿث ةیاةغ. اوافَ FABER POULTICEکٍیغ.  ّيم اوافَ کؼدف فاةؼ پّنحیک )

( در مّرجی کَ ىعهّط ظیهی  قُم  ةاقغ یا  اگؼ ىعهّط ظیهی ؿفث ك FABER POULTICEنحیک )کٍیغ ىلغار ةیكحؼی فاةؼ پّ

 ( اوافَ کٍیغ.  OXIDANTغهُحف زیاد ةاقغ ةَ زای آف اکـیغاٌث ) 

ٍُگاىی کَ ىعهّط ةَ غهُث ىٍاؿب  رؿیغ ، آف را ىـحلیيا ةؼ ركی ؿٌش ىّرد ٌُؼ ةَ کار ةتؼیغ.  ةؼای  پّقف کاربرد هخلَط : 

ىم ؿٌش،  یک الیَ وعیو ك یکغؿث  از ایً ىعهّط ةَ کار ةؼدق قّد. ةؼای پاؾ کؼدف  نکَ ُای ؿعث ك كغیيی  ، ك ةاال ةؼدف کا

جادیؼ  نکَ زداُا ، ىعهّط ىی جّاٌغ جا زىاف پاؾ کؼدف ةا یک ركکف پالؿحیکی پّقاٌغق قّد. اگؼ جنيیو گؼفحیغ کَ ىعهّط را 

ً ةؼدیغ ؛ ىٌيئً قّیغ کَ ركیَ آف را ةؼداقحَ ایغ ك كتم از ةؼس زدف ، ركی ؿٌش را ظكک ةپّقاٌیغ ، ٍُگاىی کَ نکَ را ازةی

کٍیغ.ةؼای ؿٌّح کّچکحؼ ، نتَ ُای ركکف پالؿحیکی ىی جّاٌغ ةا چـب یا ٌّارُای چـتٍاؾ ىضکو قٌّغ. اگؼ ىلغكر ٌیـث ، جٍِا 

و قّد. ُؼگؽ ةؼ ركی ؿٌضی کَ ةا ىضنّؿ پّقاٌغق قغق کافی اؿث کَ ىعهّط ةا ركکف پّقاٌغق قّد ةغكف آٌکَ نتَ ُای آف ىضک

 اؿث از ٌّارُای چـتٍاؾ اؿحفادق ٌکٍیغ؛ ةهکَ از ٌّار ةؼای   نتَ ُای ركکف پالؿحیکی اؿحفادق کٍیغ .  

 هذت زهاى شرٍع استفادُ : 

 كتم از رفث ك آىغ  کاىال ظكک قغق ةاقغ. ؿٌش ةا آب، متؼ کٍیغ جا  یپؾ از قـحكّ. ;

 هکول جْت تویس کاری ٍ ًگْذاری :هحصَالت  

از  ـازی قغق؛  جّمیَ ىی قّد ةِ (OXIDANT)اکـیغاٌث ؿٌضی کَ ةا کاریِای ىْيّؿ )ركزاٌَ (   ةؼای جيیؽ  -

 ؛اؿحفادق قّد ALGAFLOOR یا NEUGEL  ىضنّالت 

ٌضی کَ ىی ـازی قغق ؛ جّمیَ ىی قّد  ةا جّزَ ةَ ٌّع ؿکَ ةا ایً ىضنّؿ ةِةؼای جيیؽکاریِای ّيلی ؿٌضی  -

 ؛ اؿحفادق قّد   FABER 63 یا  DETERFUG از ةایـث جيیؽ قّد 

ىؼصهَ ی نکَ زدایی اٌساـ قغ،   ةا جّزَ ةَ كیژگیِا ك   MAR GEL PLUSاز آٌکَ ةا اؿحفادق پؾ از جّمیَ ىی قّد   -

 اؿحفادق ی دنعّاق از ؿٌش ،  یک وغ رًّةث ك یا وغ نکَ  ةؼای ةِیٍَ ؿازی  اٌحعاب قّد.

-  

 :دستَرالعول راٌّوا ٍ 

ةا  آف را ُؼگؽ . كؼار گیؼد اؿحفادق  ةَ جٍِایی ىّرد ةایغٍُگاـ کار اکـیژف فْاؿ ایساد ىی کٍغ ؛ ةٍاةؼایً   OXIDANT :یادآكری

 .ؿایؼ ىّاد قیيیایی جؼکیب ٌکٍیغ

 ُؼگؽ ىضنّؿ را ةؼ ركی ؿٌش ظیؾ یا ةیف از صغ ىؼًّب اؿحفادق ٌکٍیغ؛ -

 ؿٌّح ةیف از صغ داغ اؿحفادق ٌکٍیغ؛ُؼگؽ ىضنّؿ را ةؼ ركی  -

 ُؼگؽ ىضنّؿ را زىاٌی کَ ظٌؼ صحيی ةارش ةاراف یا یط زدگی ك ىَِ كزّد دارد، اؿحفادق ٌکٍیغ، -
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  کَ در ىْؼض جاةف ىـحلیو ظّرقیغ اؿث ، ةَ کار ٌتؼیغ؛ یركی ؿٌضةؼ ىضنّؿ  ُؼگؽ  -

 درزَ ؿاٌحیگؼد ةؼ ركی ؿٌّح اؿحفادق کٍیغ ؛ 73جا  8ایً ىضنّؿ را در  درزَ ی صؼارت  ةیً  -

ٍُگاىی کَ ىضنّؿ را ةؼای ؿٌّصی کَ ةَ جازگی کار قغق اٌغ ك یا دكغاب آٌِا جازق ریعحَ قغق اؿث ةَ کار ىی ةؼیغ،  -

 ـتٍاکی ك ظیـی آٌِا کاىال ةؼ ًؼؼ قّد؛ازازق دُیغ جا چ

ٌحیسَ ی  ىّرد دنعّاق  ك َاُؼی ماؼ ةؼ ركی ؿٌّصی کَ زاذب ُـحٍغ  جّمیػػػَ ىی قّد  کَ  از   ةؼای رؿیغف ةَ  -

نکَ زداُا ةؼای ةِـازی زاُایی کَ ةؽرگحؼ ُـحٍغ اؿحفادق کٍیغ ك زاُایی ىذم جياـ کاقیِا یا اًاكِایی کَ دارای یک 

 ٍغ  ٌیاز ةَ ایً کار ٌغارد. ایً فىاُا ىی جّاٌغ ةا جّزَ ةَ اٌغازق ك گـحؼدگی نکَ اٌحعاب قٌّغ؛نکَ ىی ةاق

پیف از آٌکَ ىضنّؿ را ةؼای جياـ ؿٌش اؿحفادق کٍیغ، جّمیَ ىی قّد کيی از آف را ةؼ ركی كـيحی کَ دیغق ٌيی قّد  -

 رؿی كؼار گیؼد. یا كٌَْ ای کَ ةالاؿحفادق اؿث اىحضاف کٍیغ جا كاةهیث آف ىّرد ةؼ

 

 :تویس کردى تجْیسات

 کار، جّمیَ ىی قّد جسِیؽات ىّرد اؿحفادق ةا آب قـحَ قٌّغ. در پایاف

 

 ًکات ایوٌی :

ٍُگاـ اؿحفادق از ىضنّؿ، ُيّارق از جسِیؽات صفاَحی قعنی ىٍاؿب اؿحفادق کٍیغ ك ةا دكث دؿحّرانْيم ُای ىؼةّط ةَ ایيٍی 

 .  ىضنّؿ را رّایث کٍیغ

 

 اطالعات فیسیکی ٍ فٌی

 هایع                          شکل ظاّری هحصَل                                             

 شفاف                            رًگ                                                                     

 بذٍى بَ                                                               رایحِ                               

 .N.R               گراد                      یدرجِ ساًت 02 یگراًش خاص در دها

 PH                                                                                           2.0 ± 5.0  
 

 ًذارد                                                                                  ًقطِ اشتعال

 

 ْذاری :گً

 َؼؼ را  در ةـحَ ك در زای ظكک ك ظٍک ٌگَ داری کٍیغ.
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 عورهفیذ :

 ىاق در ةـحَ ةٍغی امهی، ىِؼ ك ىّـ قغق، ٌگَ داری در ىکاٌی ؿؼد ك ظكک. 52

 

 بستِ بٌذی :

   نیحؼی  5ةٌؼی  52ُؼ زْتَ قاىم 

 

 :   شٌاسایی خطرات هحصَل

H813     :باعث برٍز تحریکات جذی چشن هی شَد 

 P051     از استٌشاق بخار، گاز، غبار ٍ اسپری آى جذا دٍری کٌیذ 

P052     : پس از تواس کاهال شستشَ دّیذ 

P032    ٌّگام کار از دست کش ، لباس، عیٌک ٍ هاسک ایوٌی استفادُ کٌیذ 

P821+P810   ِدر صَرت بلعیذُ شذى ٍ ّر گًَِ احساس ًاخَشی بِ یک هرکس درهاًی هسوَهیت ٍ یا پسشک هراجع

 گردد: 

P820+P800    :در صَرت تواس با پَست با آب ٍ صابَى فراٍاى شستشَ شَد 

P820+P801+P883  :را ،آًْابِ هذت چٌذ دقیقِ با آب شستشَ دّیذ. درصَرت داشتي لٌس در صَرت تواس با چشن 

 تر صَرت گیرد تا اداهِ شستشَ راحت خارج کردُ

 

  

دادق ُای فٍی ایً ةؼكقّر زایگؽیً جياـ ٌـعَ ُای كتهی قغق اؿث. ُيیكَ ةَ آظؼیً ٌـعَ دادق ُا کَ در ؿایث 

www.fabersurfacecare.com  .ىّزّد اؿث ىؼازَْ کٍیغFaber Chimica  از صق جغییؼ دادف دادق ُا ك اًالّات ىّزّد

 در ةؼكقّر را ةؼظّرداراؿث.

اًالّات ىّزّد در ایً ةؼكقّر ةؼ اؿاس جسؼةَ گـحؼدق ىا درزىیٍَ  جضلیلات فٍی ك ّيهیاجی ىضنّؿ ارائَ قغق اؿث. اىا در 

ىّرد ٌُؼقيا ك ٌّع ىّاد ىّرد اؿحفادق ُؼ مّرت قيا ةایغ جـث اكنیَ را ةؼای ةؼرؿی ىٍاؿب ةّدف ىضنّؿ ةؼای ىّارد اؿحفادق 

در ىضنّؿ اٌساـ دُیغ. اًالّات ك پیكٍِادات ارائَ قغق را ٌيی جّاف ةَ ٍّّاف جِْغ ك یا ىـئّنیحی از زاٌب ىا در ٌُؼ داقث 

حی را ُؼ گٌَّ ىـئّنی Faber Chimica Srlزیؼا قؼایي ك ركش اؿحفادق از ىضنّؿ از زاٌب ىا غیؼ كاةم کٍحؼؿ اؿث. ةٍاةؼایً 

 ىضنّؿ را رد ىی کٍغ. در كتاؿ دادق ُا ك پیكٍِادات ارائَ قغق در راةٌَ ةا اؿحفادق از
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