
 ت کىىذٌمحافظ

P147 

مزطًب ، تُساسی تا ,ي تا ظاَزی مات  ، افشایىذٌ روگ، ضذ لک ،اضثاع ضذٌمحصًلی تز پایٍ حالل، 

 غیزغطاسایی تزای تمام سطًح جذب کىىذٌ ريضی

P147  ایً  اظث.غؼاظازی غیص روػی  ةاةِعازی ةص پایَ خالل، اػتاع ػسه ، افضایٍسه رٌگ، ضس نکَ و  ةِعازیىدصّنی جِث

اظحفاده  ىّرد ، ةا اضافَ کصدن پصدارحی ىات ةسون ایجاد ُیچگٌَّ پصدارث ظطدیکٍٍسه  ىدصّل ةصای افضایغ رٌگ ظطّح جشب

-ظٍگ ُای طتیػی، آگهّىصه ُا، کّجّ و جصاکّجّ، و ُيَ ىّادی ةا ظطّح جشب کٍٍسگی ىحّظط ةِعازیةصای  P147گیصد. كصار ىی

 صیَ ىی ػّد.ةاال، جّ -ىحّظط و ىحّظط، پاییً 

P147  ٌَّظطدی ٌفّذ  غؼاءدر ىلایعَ ةا رٌگِای جلّیث کٍٍسه ظٍحی ةا ظاُصی ىصطّب، غيیلا ةَ دارم ىّاد ةسون ایجاد ُیچ گ

ةَ نطف ایً  P147پصدارث ُای زیتایی ػٍاظی ةعیار ظاده اظث.  ٌاُيعان ةّدن ریعکگٌَّ  ُیچ ةسون اظحفاده از آن کصده و

ی ىصارف رارجی یا ةصای ظطّح اظحفاده ىی ػّد کَ ةَ غهث ىاُیحؼان، ٌیاز ةَ ىلاوىث در ةصاةص رصّصیات، ةَ طّر راص ةصا

ُاو ظیٍک ُای ةِساػحی دارٌس. ادص ایً ىدصّل پایسار اظث، و جّان ىلاةهَ در ةصاةص ػصایطی ةا جصیان ىساوم آب، ُياٌٍس دوش، آةٍيا

 گصدد.س ُصگض ةَ رٌگ زرد ىحيایم ٌيیو غٍاصص را داراظث و در ىػصض ٌّر رّرػی UVاػػَ ُای 

P147  ظازی روزاٌَ و ٌگِساری ظطّح ةِعازی پاكةاغخ ظِّنث اظث و  نکَ ةّدندارای ویژگی ُایی غانی از جيهَ ضس آب و ضس

 . ُيچٍیً اظحفاده از آن در رصّص ىصارف غشایی ٌیض ةَ جاییس ػسه اظث و از ایً رو ىی جّان آن را ةَ غٍّان ضسػسه ىی ػّد

 نکَ، افضایٍسه رٌگ ةص روی ىیض کار آػپضراٌَ ٌیض اظحفاده کصد.

 : يیژگی َا ي مشیت َا

 دارای ظصفیث افضایٍسه رٌگ ةاال 

  كاةهیث ٌفّذ غيیق ةَ درون ىاده 

 گضاردظطّح را ضسنکَ ةاكی ىی. 

  را آػکار ىی ظازد.رگَ ةٍسی روی ظطح 

 فّق انػاده ىلاوم 

 دارای ویژگی آب و روغً گصیض ةاال 

  َىلاوم در ةصاةص اػػUV 

 ػّدةا گشػث زىان زرد ٌيی. 

 کٍسپصدارث ىاجی را روی ظطح ایجاد ىی. 
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 کٍسغؼای ظطدی ایجاد ٌيی 

  ىٍاظب ةصای اظحفاده در رارج از ىٍضل 

 ةصای اظحفاده در رصّص ىّاد غشایی جاییس ػسه اظث 

 )ایسه آل ةصای اظحفاده در ىکان ُای ىصطّب )ظٌّا، خيام، دظحؼّیی، آةٍياُا 

 :مًارد استفادٌ 

 ایً ىدصّل را ىی جّان در ُص دو ظطح دارهی و رارجی ةَ کار گصفث.

، آگهّىص رزیً کّارجض، ظٍگ آُک، ىاظَ ظٍگ، یثرزیً ظٍگ ىصىص اگهّىصا، یث ظیيانىصىص ىصااگهّىٍاظب ةصای اظحفاده در: 

، پّرفیصی، کّارجض، جصاکاجا، جصاورجً و یث، ظیيان، ةحً، کّجّ، گصاٌیث، ظٍگ آُک، ظٍگ ىصىصگسارحَ  ظٍگ الوا، ةازانث -ةازانحیٍا 

 و ظٍگِای ةازظازی ػسه. جاف

ةاال ةَ کار ىی رود. ةصای اظحفاده در ىّرد ىّادی ةا راصیث  -ةا جشب کٍٍسگی ىحّظط / ىحّظط ایً ىدصّل ةَ طّر کهی در ظطح

ىصاجػَ کٍیس(. جِث  8جشب کٍٍسگی اٌسك،در صّرت وجّد  ةاكی ىاٌسه ىدصّل آن را ةَ طّر کاىم را از ةیً ةتصیس )ةَ ةٍس 

)ةَ DEEP ENHANCERػسه  پّنیغ رّردهن ىذال ظطّح اظحفاده در ىّاد ةعیار فؼصده و ةا جشب کٍٍسگی ةعیار کو )ةَ غٍّا

 ػّد.ىیىؼزصات فٍی ةصػّر ىصاجػَ کٍیس( جّصیَ 

 :پًضص

15/20 m2/l 

 :تجُیشات کارتزدی

 ، غهحکنيتض وول اپهیکحّر ةّروس

 :زاحل استفادٌ اس محصًلم

 آمادٌ ساسی ي تمیش کزدن سطح

 ُیچ گصد و غتاری رو ظطح ةاكی ٌياٌس.. ظطح را ةا دكث جيیض کٍیس و اطيیٍان خاصم کٍیس کَ 1

 را روی ظطّح ىصطّب یا ریط اظحفاده ٌکٍیس. P 147. ُصگض 2

3 .P 147 + ً40و +  5را روی ظطّخی ةا درجَ خصارت ةی ° C .اظحفاده کٍیس 

ةایس در ةصاةص ىدصّل  و ىّرد اظحفاده كصار ٌيیگیصد را . ُص ظطح ىجاور ظطدی کَ درخال ةِعازی ةا ىدصّل ٌاىتصده اظث4

 کصد.ىدافظث 
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 :تحًٌ استفادٌ اس محصًل

ىّرد ٌظص ةصیضیس واز ایٍکَ جيام . ىلسار كاةم جّجِی از ىدصّل را ةَ طّر ىعاوی روی ظطح جيیض و رؼک ةا اظحفاده از اةضار 5

 ظطح جدث ةِعازی ةَ طّر کاىم در جياىی ٌلاط ةَ طّر ىعاوی پّػیسه ػسه اظث اطيیٍان خاصم کٍیس.

دكیلَ پط از اظحفاده از ىدصّل، و در ُص صّرت كتم از ایٍکَ ىدصّل ةَ طّر کاىم جشب ػّد، و ُيیٍطّر در  10جا  5. خسود 6

جا پایان ، ىجسدا ىدصّل ةاكی ىاٌسه را ةا اظحفاده از ُيان اةضار در ظصاظص ظطح پزغ کٍیس، و ىّرد ظطّح جشب کٍٍسه ةیؼحص

 جّجَ کٍیس.ةص روی ظطح  ىدصّل پّػیسه ػسه از یکسظث ةّدن  پصوظَ ةِعازی

ىکان ایً اای جشب ػسه اظث،ُایی کَ ىدصّل کاىال ةسون ُیچ ةاكی ىاٌسه. در ىّرد ىّادی ةا جشب کٍٍسگی ةاال، در كعيث7

  اغيال کٍیس. روی ظطحةصای ةار دوم ىدصّل را  ظاغث ةػس ةا اظحفاده از ُيان روش 3-2 وجّد دارد کَ 

کَ ىدصّل ةَ طّر کاىم ، جایی ، اٌجام گصفثىّادی ةا جشب کٍٍسگی کيحصی  اروی ظطّح فؼصده جص و یةص . اگص غيم ةِعازی 8

گشارد، الزم اظث جيام ةلایا را ةَ طّر کاىم ُایی روی ظطح ةَ جای ىیسهخحی پط از جّزیع ىجسد جشب ٌيی ػّد، و ةاكی ىاٌ

 چصب ػسن ظطح جهّگیصی ػّد.خشف کٍیس جا از ىؼکالت ةػسی 

دكیلَ پط از اظحفاده از ىدصّل ةا ةصوس ٌيّدن ظطح، رؼک کصدن، ةا اظحفاده از یک دظحگاه پّنیؼص  30جا  20ایً کار را خسود 

 اٌجام دُیس. يییا اجصال پارچَ ای پؼ وول  دور در دكیلَ( ةا دیعک ظفیس یا الىتط HP ،175 1.5کف اظحاٌسارد )

و یا ٌّاخی کّچک، را ىی جّان ةا چصخ دظحی یا غيّدی ُای ىدصّل را در ةاالی ظطّح، ظطّح ةَ طّر ىحٍاوب،  ةاكی ىاٌسه

 َ پؼيی خشف کصد.ىساری، ةا اظحفاده از یک دیعک یا پس ظفیس یا یک پارچَ ی فؼصده یا پارچ

ةصای ةَ خساکذص رظاٌسن ادصةزؼی ةِعازی ضس نکَ ، ػست رٌگ دٍُسگی و دوام ةِعازی، كتم از ةصداػحً ةاكی ىاٌسه ُا ةیغ از 

دكیلَ ىٍحظص ةياٌس، اجازه دُیس ىدصّل ةَ طّر کاىم و غيیق در دارم ظارحار ىّاد فؼصده ةیؼحص  60-45دكیلَ، خساکذص  20-30

 ً جصجیب، ىيکً اظث ةاكی ىاٌسه ظطّح کيی ظزث جص از روی ظطح ةصداػحَ ػٌّس.ٌفّذ کٍس. ةَ ای

 :سمان خطک ضذن

 ػّد.ظاغث پط از اظحفاده از ىدصّل رؼک ىی 2-1ىدصّل ظصیع رؼک ىی ػّد و در ُص صّرت، ظصف 

 :افتتاح جُت ػثًر ي مزير

 ىدصّل جِث غتّر و ىصور ةصروی غيّم ةاز کصد.ظاغث پط از اظحفاده از  6-4ظطح جدث ةِعازی را ىی جّان در خسود 

 :تمیش کزدن ي وگُذاریمحصًالت مکمل 

یا  NEUGEL: جّصیَ ىی ػّداز ، ةِعازی ػسه اظث HIDRO 147ةا  ی کَ ظطد روزىصهةصای جيیض کصدن  -

ALGAFLOOR  اظحفاده ػّد.را 
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یا  FABER 30،: جّصیَ ىی ػّد کَ از ةا جّجَ ةَ ٌّع ىّاد ةِعازی ػسه  P 147ةا  ی کَ ظطد روزىصهةصای جيیض کصدن  -

DETERFUG ،.اظحفاده ػّد 

 .ػّدجّصیَ ىی DECERA Pو یا  DEC 21 اظحفاده از: P 147ةصای وکط زدایی ظطح جدث یِعازی ةا  -

 دستًرالؼمل َا ي راَىمایی َا

 ُصگض ىدصّل را روی ظطّح ىصطّب یا ریط اظحفاده ٌکٍیس. -

آب گصیض پص ػسه اظث، ىٍحظص  ٌفّذکٍٍسه ٌّغی ػّد کَ كتال ةاای اظحفاده ىیاگص ىدصّل ةَ غٍّان ضسنکَ روی ىاده -

 .کاىال ظطح رؼک ػّد P147ةياٌیس جا كتم از اغيال 

 از خس گصم اظحفاده ٌکٍیس. ىدصّل را روی ظطّح ةیغ -

و ىَ و رطّةا ةاال  ُصگض ىدصّل را زىاٌیکَ رطص خحيی ةارش ةاران یا یذ زدگی وجّد دارد، یا در صّرت وجّد گصد وغتار -

 .اظحفاده ٌکٍیس

 .درجَ ظاٌحیگصاد اظحفاده کٍیس 40و + 5ىدصّل را ةَ ظطّح ةا درجَ خصارت ةیً + -

کَ ةَ جازگی روی آن از دوغاب ریزحَ ایس ، صتص کٍیس جا ظطح ةَ طّر کاىم  ٍُگام اظحفاده ازىدصّل ةصروی ظطّخی -

 .روی ظطح ىّرد ٌظص اغيال ػسه ةاػسػسه ةاػس . ةػسرؼک 

ةَ طّر کاىم ةاكی ىاٌسه ىدصّل را ةا روش ُای فّق جِث جهّگیصی از ُص گٌَّ ىؼکالت ىصجتط ةا وجّد چصةی در  -

 . پاك کٍیسظطح 

ل روی جيام ظطح ىّرد ٌظص، جّصیَ ىی ػّد کَ ٌاخیَ کّچکی از ظطح، یا ٌاخیَ ای غیصآظیب كتم از اظحفاده از ىدصّ -

 .پشیص یا ةال اظحفاده جِث ةصرظی ىٍاظب ةّدن ىدصّل ةصای اظحفاده جعث کٍیس

 :تمیش کزدن تجُیشات

 ػعحؼّ داد. ظفیسانکم در پایان پصوظَ اظحفاده از ىدصّل، ججِیضات ىّرد اظحفاده را ىی جّان ةا اظحفاده از 

 :ایمىی

ٍُگام اظحفاده از ىدصّل، ُيّاره از ججِیضات خفاظحی ػزصی ىٍاظب اظحفاده کٍیس و ةا دكث دظحّرانػيم ُای ىصةّط ةَ ایيٍی 

 .ىدصّل را رغایث کٍیس

 اطالػات فیشیکی ي فىی

 ضکل ظاَزی محصًل                                                       مایغ

 ضفاف        روگ                                                                          

 

 الکل مؼذوی          رایحٍ                                                                     

 لیتز در گزم 10 ± 000 )يرن مخصًظ( گزاوص خاظ

 تاس در حالت سزدرجٍ ساوتیگزاد  30 :(ASTM D 56)وقطٍ اضتؼال 



 :وگٍ داری

 ظصف را ةا در ةعحَ و در جای رؼک و رٍک ٌگَ داری کٍیس.

 :داریمذت سمان وگٍ 

 ىاه در ةعحَ ةٍسی اصهی، ىِص و ىّم ػسه، ٌگَ داری در ىکاٌی ظصد و رؼک. 24

 :تستٍ تىذی

 ةطصی در جػتَ 12 - نیحصی  1ةطصی -

 ُص جػتَكّطی در  4 -ینیحص  5  كّطی -

 :ضىاسایی خطزات محصًل 

H225                 تٍ ضذت قاتل اضتؼال            مایغ ي تخار 

H315     ٌَای ًَایی مزگثار تاضذممکه است در صًرت تلؼیذٌ ضذن ي اس را         

H336                   ممکه است مًجة خًاب آلًدگی یا سزگیجٍ ضًد 

 

EUH066 مؼزض مکزر ممکه است تاػث خطکی پًست ي یا تزک خًردگی پًست ضًد قزار گزفته در 

 

P210  اس حزارت، سطًح داؽ، جزقٍ، ضؼلٍ َای تاس ي سایز مىاتغ احتزاق سا دير وگٍ داضتٍ ضًد. سیگار کطیذن

 ممىًع.

P270 َىگام استفادٌ اس ایه محصًل غذا خًردن، وًضیذن یا سیگار کطیذن ممىًع است 

P261 اس تىفس گزد ي غثار / گاس / گاس / مٍ / تخار / اسپزی.اجتىاب 

P331 .تاػث ایجاد تًُع ومی ضًد 

P303 + P361 + P353 

 پًست )یا مً(: تالفاصلٍ تمام لثاس َای آلًدٌ را تیزين تیايریذ. پًست را تا آب / ديش تطًییذ.در صًرت تماس تا 
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داده ُای فٍی ایً ةصوػّر جایگضیً جيام ٌعزَ ُای كتهی ػسه اظث. ُيیؼَ ةَ آرصیً ٌعزَ داده ُا کَ در ظایث 

www.fabersurfacecare.com  .ىّجّد اظث ىصاجػَ کٍیسFaber Chimica  از خق جغییص دادن داده ُا و اطالغات ىّجّد

 در ةصوػّر را ةصرّرداراظث.

اطالغات ىّجّد در ایً ةصوػّر ةص اظاس ججصةَ گعحصده ىا درزىیٍَ  جدلیلات فٍی و غيهیاجی ىدصّل ارائَ ػسه اظث. اىا در ُص 

ىّرد ٌظصػيا و ٌّع ىّاد ىّرد اظحفاده در صّرت ػيا ةایس جعث اونیَ را ةصای ةصرظی ىٍاظب ةّدن ىدصّل ةصای ىّارد اظحفاده 

ىدصّل اٌجام دُیس. اطالغات و پیؼٍِادات ارائَ ػسه را ٌيی جّان ةَ غٍّان جػِس و یا ىعئّنیحی از جاٌب ىا در ٌظص داػث زیصا 

حی را در كتال ُص گٌَّ ىعئّنی Faber Chimica Srlػصایط و روش اظحفاده از ىدصّل از جاٌب ىا غیص كاةم کٍحصل اظث. ةٍاةصایً 

 ىدصّل را رد ىی کٍس. داده ُا و پیؼٍِادات ارائَ ػسه در راةطَ ةا اظحفاده از
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