
   محافظ

Protex WB 
ایه محصًل اضثاع کىىدٌ، سازگار تا محیط زیست تًدٌ ي حالل آن آب )ترپایٍ آب(    

تًدٌ ي پًضاوىدٌ ای می تاضد کٍ تٍ راحتی میتًان آن را تکار ترد ترای محافظت از 

 سىگُای طثیؼی در مقاتل رطًتت تاال ي لکٍ َای واضی از آن استفادٌ کرد. 

 Protex WB    دارای غيهکرد ةاالیی در ىضافظث از شٍگِای ظتیػی در ىلاةم نکَ دار طدف ك جادیرات ىخرب

آب ك رظّةث ةاال ىی ةاطد. جرکیتات آف غد درغد  ةراشاس  آب طکم گرفحَ  ك ةَ خاظر ٌداطحً جرکیتات آنی 

ف چَ در ٍُگاـ  کار ك چَ ةػد از دارای فرىّنی شازگار ةا ىضیط زیصث ةّدق ك اشحفادق از آ  ) V.O.C. Free (فرّار 

آف ةرای ىضیط زیصث ك شالىحی اشحفادق کٍٍدگاف ىضر ٌيی ةاطد. كیژگی خاص ایً ىضػّؿ ،ٌفّذ ةَ غيق  

شٍگِای  ظتیػی ةّدق  ك دارای ضياٌث كّی در ىضافظث ظّالٌی شٍگِا ةدكف جضػیف کردف جٍفس ظتیػی شعش 

ظاُر اغهی شٍگ ةَ كزّد ٌيی آكرد. ایً ىضػّنی اشث کَ از شٍگ ىی ةاطد ك ُیچگٌَّ  جغییر ك کدری را در 

جرکیب ىّاد ضد آب ك ضد نکَ در یک صالؿ كاصد ىی ةاطد. ةّیژق کَ ةرای شعّح ةراؽ ةا داطحً ىلاكىحی ىظخع 

در ىلاةم رظّةث ةاال از ُر گٌَّ ىظکالت کهی کَ ةرای شٍگِای ظتیػی ةَ كزّد ىی آید ىاٌٍد : نکَ ُای ىاٌدگار 

ث ، زٌگار ةصحً  ك نکَ ُای  زرد رظّةث، پّشحَ ك خرد طدف شعش شٍگ )خّردق طدف( ك طّرق زدف رظّة

 زهّگیری ىی کٍد. 

غهیرغو  ركطِای شٍحی نکَ زدایی کَ در ةازار ىّزّد ُصحٍد  ، ایً ىضػّؿ ٌَ جٍِا  ةَ افزایض ىلاكىث ىّاد ظتیػی  

ةَ  خاظر ىلاكىث ةاالیی کَ دارد راق صم  كعػی در ةراةر جادیر  ٌصتث ةَ کذیفی ك رفث ك آىد ةاال  کيک ىی کٍد ، ةهکَ

ىی ةاطد. ایً ىضػّؿ ُيچٍیً در ٍُگاـ جياس ةا ىّاد خّراکی ىّرد جایید ةّدق  ك ةٍاةرایً  اشحفادق از  "كاکس زداُا"

 آف در ىضیط آطپزخاٌَ  ةرای  صفاظث از ىیزکار آطپزخاٌَ ىظکم شاز ٌيی ةاطد.

 

 ایً ىضػّؿ را ةَ غٍّاف ةِصاز پیض از ٌػب ةر ركی شعّح شٍگِای ظتیػی اشحفادق کٍید: جّغیَ ىی طّد کَ 

 

ظرؼ  شٍگ ك پیظگیری  در ىلاةم  6از ایً ىضػّؿ ةَ غٍّاف پیض ةِصاز ةرای ةاالةردف ةیظحریً ىلدار ىضفاظث از   -

یا کاطیِا ةاید  از چصتِای ةا کیفیث   افزایض رظّةث ىی جّاف اشحفادق کرد.  در ایً گٌَّ ىّارد ةرای ٌػب اشهب شٍگِا

 ةصحِای غٍػحی  اشحفادق کرد.    ةاال ك یا 

ظرؼ شٍگ ) ركیَ ك نتَ ُا( ةدكف ُیچ گٌَّ پركشَ  5از ایً ىضػّؿ ىی جّاف ةَ غٍّاف پیض ةِصازةرای ىضافظث از   -

از  چصتِای  ةا کیفیث ىحّشط ةَ ةاال اشحفادق  ُای دیگر اشحفادق کرد. در ایً گٌَّ ىّارد ةاید ةرای ٌػب شٍگِا  یا کاطیِا

 کرد . 

ظرؼ شٍگ ) ركیَ ك نتَ ُا( ك  زیر آف جّاـ ةا ةِصازةکارةردق طدق  5از ایً ىضػّؿ  ىی جّاف ةَ غٍّاف پیض ةِصاز ةرای   -

ىخهّط ىالت ةرای کف در ىّاكػی کَ ىی جّاف ةرای ٌػب کاطیِا ك شٍگِا  از چصتِای  کیفیث ىحّشط ةَ پاییً  یا ةا 

 شیياف  شادق  اشحفادق کرد اشحفادق کرد.  
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ةَ دنیم آٌکَ اىکاف  در  ةَ کارگیری  از شٍگِای ظتیػی اکیدا جّغیَ ىی طّد کَ از ایً ىضػّؿ ةَ غٍّاف پیض ةِصاز

ىضافظث از ىّاد  ظتیػی  را  در ُياف ىراصم اكنیَ ٌػب ىيکً ىی شازد، اشحفادق طّد. ایً ىضػّؿ از جياىی ىظکالجی 

ىی گردد)ىذم  در ظی ىراصم ىرةّط ةَ زذب رظّةث از کف )کفپّش ك چصب( کَ  شٍگ ظتیػی دشحخّش آف  کَ

هّگیری ىی کٍد.  كاةم ذکر اشث کَ ىی جّاف ةرركی شٍگِای ظتیػی ز ةٍدکظی کردف، دكغاب ریخحً ك  شاب زدف ( 

ةِصازی کرد كنی در شعّح  صصاس جر ك زاذب رظّةث ىی ةایصث ةٍا ةر کارکرد ك كیژگیِای چصتِای اشحفادق طدق 

 ةیظحر از ُر چیزی دكث کرد. 

ی ةّدق کَ كتال ٌػب طدق اشث. در ایً ىضػّؿ راق صم فّؽ انػادق ارزطيٍدی در نکَ ةری ك ضد آب کردف شٍگِای ظتیػ

ایً گٌَّ ىّارد اگرچَ ىضافظث در ىلاةم ةاالرفحً رظّةث ةصحگی ةَ ٌّع رظّةحی کَ كتال در ایً ىّاد كزّد داطحَ دارد 

كنی ایً ىّضّع ةصحگی ىصحلیو ةَ زریاف رظّةث در ٍُگاـ ىراصم ٌػب ُو دارد. ةرای ةَ دشث آكردف ةیظحریً کارایی 

ىضفّظ ةّدف ٌصتث  ةَ رظّةث  ىعيئً ةّدق ك  ضركری اشث کَ شعّح را از نکَ ُای كتهی کَ در ادر ىيکً، ةاید از 

رظّةث ایساد طدق   پاؾ کٍیو ك ُيچٍیً ىی ةایصث ىعيئً طّیو  کَ شعّح جا صد اىکاف خظک ٌػب گردٌد کَ ایً 

یظَ پیض ةِصازی شٍگِای ظتیػی ةاغخ ىی طّد جا ایً ىضػّؿ ةَ درشحی ةَ غيق کار ٌفّذ کٍد . در ُر غّرت، ُي

 جرزیش دادق ىی طّد. 

در ُر دك ىّرد ،  چَ كتم ك چَ  ةػد از ٌػب،  ایً ىضػّؿ یکی از ةِحریً نکَ ةرُایی اشث کَ ةرای شعّح فظردق ةراؽ 

ایً  پرداخث ٌظدق ، کَ كتال شاب زدق یا زال  ك غیلم دادق طدق اٌد ىی ةاطد. در غّرت اشحفادق از شعّح زةر، ىات ك 

ىضػػػػػػػػّؿ ىی جّاٌد ةا نکَ ةرُا  جرکیب طدق ك ةِحریً کارایی را ةَ غٍّاف یک آشحری کَ ىی جّاٌد ةیظحریً جادیر 

 كىاٌدگاری را در ضد نک ةّدف اٌساـ دُد، داطحَ ةاطد. 

پرداخث ك در ُر دك ىّرد كتم ك ةػد از ٌػب ، ایً ىضػّؿ ىی جّاٌد ةا ىضدكد کردف زذب رظّةث در شعش شٍگ ، در 

 زال دادف شٍگِای ظتیػی ةیظحریً جادیر را داطحَ ةاطد. ایً ىضػّؿ ُيچٍیً زىاف خظک طدف را کّجاق ىی کٍد. 

 

 يیژگیُا ي مسیت استفادٌ ی ایه  محصًل : 

 ،خاغیث نکَ زدایی ىٍضػر ةفرد ةر ركی ىّاد زال دادق طدق 

  ،ىضافظث از ىّاد درةراةركركد رظّةحِای ةاال 

  جظکیم طّرق ك فرشایض ،زهّگیری از 

 ، ىضػّنی کَ صالؿ آف آب ) ةرپایَ آب ( اشث 

 ،ىضهّؿ شازگار ةا ىضیط زیصث 

 ،ٌداطحً جرکیتات آنی فرّار 

 ،در ٍُگاـ جياس ةا ىّاد خّراکی ٌیز ةی ضرر ىی ةاطد 

 .ةدكف ایساد جغییری در طکم ظاُری شعش 

 ،ةدكف ایساد غظاء 

 ىی ةاطد ، دارای كاةهیث زیادی ةرای ٌفّذ ةَ زیرکف 

 ،ىضافظث ىاٌدگار 

 ،ىّزب شِّنث پاؾ کردف دكغاب ك جيیز کردف ةػد از ٌػب ىی گردد 
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 ،ىاٌع از جٍفس شٍگ ٌيی گردد 

  .ىضهّؿ آف ةَ راصحی كاةم اشحفادق ىی ةاطد 

 

 مًارد کارترد :

 ایً ىضػّؿ را ىی جّاف ُو در  شعّصی کَ در فضای خارزی ك ُو شعّصی کَ در فضای داخهی اشحفادق طدق ةَ کار ةرد.    

کّارجز، پركفیری،  ك ةرای اشحفادق ةر ركی  شٍگِای : ىرىریث، گراٌیث ، شٍگِای آُکی،ىاس شٍگ،  جضحَ شٍگ ، ةازانحیٍا،

 جراكرجً ،شٍگاگهّىرا شیياٌيرىریث آجظفظاٌی ، شٍگِای اگهّىرا رزیً ىرىریث آجظفظاٌی  ىٍاشب ىی ةاطد .

 قدرت پًضاوىدگی : 

  m2/l15-10    

 : تجُیسات کارتردی

 ( ، ریصياف جراز.   ةرس، اپهیکاجّرالىس ككؿ )پّشث ةرق ای( ، غهعک، شعم ىّاد زِث غّظَ كر طدف )ایيرطً

 

 مراحل کار:  

 آمادٌ سازی ي تمیسکردن سطًح :  

 .ةَ دكث شعش کار را جيیز کردق ك ىعيئً طّید کَ ُر ٌّع  کذیفی ك گرد ك غتار پاؾ طدق اشث. 1

. ُیچگاق ایً ىضػّؿ را ةرای شعّح خیس ك ىرظّب ةَ کار ٌترید .غهیرغو ایٍکَ رظّةث ك ٌو ززئی در ایً ىضػّؿ 2

 ی ٌدارد كنی ىعيئً طّید کَ شعش کار طيا  جا صد اىکاف خظک ىی ةاطد. ادر

 درزَ شاٌحیگراد ةاطد.   40جا  5. ایً ىضػّؿ ةر ركی شعّصی ةَ کار ةترید کَ دىای آف  ةیً 3

  ٍُگاـ کار ةا ایً ىضػّؿ  ىراكب شعّح  ىساكر  ةاطید  کَ  ةَ ایً ىّاد آنّدق ٌگردد.. 4

  

 کارترد  ایه مًاد تٍ ػىًان تُسازی پیص از وصة   : 

ایً آزىایض ىػيّال یا  در کارخاٌَ یا درىضهی اٌساـ ىی طّد کَ ةالفاغهَ ةػد ازٌػب از آف اشحفادق طّد. ىػيّال ایً ىّاد  

عػَ ةَ ظّر ىّرد اشحفادق كرار ىی گیرد . ةدیً جرجیب کَ طرایط ُر ك "ٌػب خظک"ةرای ایً ىّرد ةَ غٍّاف ىرصهَ   

زداگاٌَ ةرای كضػیث ُياف كعػَ ارزیاةی ىی طّد.  ىکررا  جّغیَ ىی طّد کَ ایً ىّاد ةرای ىضّظَ ُای جيیز ك خظک کَ 

 ةَ اٌدازق کافی فضای کار  ةرای ةِصازی شٍگِای ظتیػی یا کاطی را دارا ةاطد ةَ کار ةردق طّد.  

اشحفػػػادق ىی کٍد ةَ ایً غّرت  "فاةر کيیکا "صالنِای طرکث  طیّق کارکردف ةرای پیض ةِصازی شٍگِای  ظتیػی کَ از

اشث کَ از ةاالی شعّح طركع کردق ك شپس  کٍارق ُا  ك نتَ ُا را آغظحَ کردق ك غتر ىی کٍٍد جا  ىّاد خظک طٌّد، ك ةػد 

 از خظک طدف شپس شعش زیریً را کَ ةَ چصب  ىحػم ىی طّد را ةَ ىّاد آغظحَ ىی کٍٍد. 
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شٍگ ك یا کاطی ىی ةاطد  . یک الیَ از ایً ىضػّؿ را ةا پّطاٌدف جياـ شعش کَ طاىم ةاال ك نتَ ُای اشهبالف 5

دكیلَ ، ك در ُر غّرت كتم از ایٍکَ  10جا  5اشحفادق کٍید، ) دكث کٍید کَ  جياىی شعش  پّطاٌدق طّد( . ةػد از صدكد 

ىضػّؿ خظک طّد، صحی اگر کيی از ىضػّؿ  ةر ركی شعش کار ةاكی ىاٌدق ةاطد ةا دكث آف را ةَ ظّر کاىم ةا غهعک 

کاىال   پّشث ةرق ای( ك یا ةرس ةر ركی شعش  پخض کٍید. در ایً ىرصهَ ةرای داطحً یک شعشیا اپهیکاجّرالىس ككؿ ) 

جيیز شفارش ىی گردد ةخظِای ةاكیياٌدق را کاىال ةَ ُيَ زا پخض کٍید جا ةَ ظّر کاىم ىضّ طّد. ایً ىرصهَ از پخض 

ةَ راصحی اٌساـ . اگر ةاكی ىاٌدق پخض کردف، ةاغخ ىی گردد جا  ىرصهَ ةػدی پاکصازی ُر گٌَّ  ةاكیياٌدق خظک دیگر

ٌظّد  ، ةاكی ىاٌدق آف ىی جّاٌد ةا جکَ پارچَ یا اشفٍر شفید یا یک کف شاب کَ ةا کيی آب آغظحَ طدق اشث پاؾ 

 گردد. ةا ایً كزّد،  ُيّارق ةِحر اشث کَ ایً ىضػّؿ را ةر ركی کار پخض کٍید جا  غيم كاکس زدف را شرغث ةتخظیو.  

شاغث غتر کٍید جا ایً ىضػّؿ خظک طّد ، شپس شٍگِا ك کاطیِا را پظث ك رك کٍید جا ةحّاٌید  2جا  1 . صدكدالف 6

كصيث زیریً آف را ُو ةَ ىّاد آغظحَ کردق ك ركٌد کار را ةَ ُياف طکم ةاال اداىَ دُید. جّغیَ ىی طّد کَ دكةارق   

نتَ ُا ی آف را آغظحَ کردق ةّدید طركع کٍید. ایً ركٌد را شٍگِا ك کاطیِا  را پظث ك رك کٍید ك از اكنیً شٍگی کَ رك ك 

 یا  ٌّع دیگری از ىضػّؿ را ةرای زیر کار اشحفادق ىی کٍید، ةَ کار ةترید .    PROTEX WBفلط ٍُگاىی کَ از  

. ةاكی ىاٌدق ُای ىضػّؿ ُياف ظّر کَ در ةاال جّضیش دادق طد ةَ راصحی ىی جّاٌد پاکصازی طّد ٍُگاىی کَ الف 7

ىّاد کاىال خظک طدق اٌد ك كتم از ایٍکَ شٍگ ك کاطی در زای خّد ٌػب طٌّد؛ آٌِا را ةا یک اشفٍر شفید یا یک جکَ 

يا  در شایث کاری  كتم از آٌکَ شٍگِا یا کاطیِا  كرار دادق پارچَ ىرظّب پاؾ گرداٌد.  ُيچٍیً ىی جّاف آٌِا را  ىصحلی

طٌّد ةا یک اشفٍر شفید یا یک جکَ پارچَ پاؾ کرد. ایً غيم را ُيچٍیً ىی جّاف ةا یک کف شاب ةَ ُيراق یک 

ةاكی ىاٌدق دیصک شفید شریػا ةػد ازةکارةردف کاطی اٌساـ داد. اگر ىّاد ةَ کار رفحَ  ٌیاز ةَ  پّنیض زدف داطحَ ةاطٍد ،

 ُا ةالفاغهَ در ظّؿ غيم پّنیض زٌی پاؾ ىی طٌّد.  

ظرؼ ) ةاال، نتَ ُا ك زیر ( کار  ىی جّاٌید از غهعک ، ةرس ك  6ةر ركی ُر    PROTEX WBةرای پیض ةِصازی 

ق فرك اپهیکاجّر الىس ككؿ) پّشث ةرق ای( اشحفادق کٍید  ك ُو ىی جّاٌید  کاطی ك شٍگ را ةَ ظّر کاىم در ایً ىاد

 10کٍیو . در ایً غّرت  یک ظرؼ ةزرگ از ایً ىادق ةرای کاطیِا جِیَ ىی کٍیو ك یک کاطی را در ُياف زىاف  صدكد 

داٌیَ ةَ ظّر کاىم در آف فرك ىی ةریو . ةالفاغهَ ةػد از آف ةاكیياٌدق ی ىضػّؿ را کَ ةر ركی شعش آف زيع طدق  15جا 

 ال جّضیش دادق طد ةا یک دشحياؿ جيیز پخض کٍید. در جياـ ٌلاط شعش  ، ُياٌگٌَّ کَ در ةا

 مدت زمان خطک ضدن قثل از وصة کردن   :

 شاغث غتر ٌيایید.  24اداىَ دُید ةاید صداكم   PROTEX WBكتم از ایٍکَ غيم ٌػب کاطیِا  یا شٍگِا را ةا 

 تؼد از تُسازی پیص از وصة:تازگطایی سطح ترای رفت يآمد 

 ٍُگاىی کَ ٌػب ك ةِصازی کاطیِا یا شٍگِا ةَ پایاف رشید ىی جّاف از شعش اشحفادق کرد. 

 

 کارترد  ایه مًاد تٍ ػىًان تُسازی پس از وصة   :

دكیلَ   10جا  5یک الیَ از ىضػّؿ را ةا دكث ظّری ةَ کار ةترید کَ ةحّاٌد کم شعش را ةپّطاٌد ، ةػد از صدكد  ب . 5    

ك در ُر غّرت  كتم از  خظک طدف ىضػّؿ ، صحی اگر ةاكیياٌدق ىضػّؿ ركی شعش کار ةاكی ىاٌدق ةاطد ، ىراكب ةاطید 

ای ةَ ظّر یکصاف در جياـ شعش کار پخض ٌيایید . ایً ىرصهَ ی کَ  آف را ةا کاردؾ یا غهعک یا اپهیکاجّر پّشث ةرق 

پخض کردف ،  صذؼ ةػدی  ُر ةاكیياٌدق خظک دیگری را آشاف ىی گرداٌد. اگرةاكی ىاٌدق ىّاد را  ٌحّاٌید  ةا  یک جکَ 

آف را پاؾ کٍید. پارچَ ، یا یک اشفٍر شفید یا یک شاب زدف دشحی پاؾ کٍید ىی جّاٌید  ةا اشحفادق از  ىلدار کيی آب 



ةا ایً كزّد ُيیظَ ةِحر اشث کَ ىّاد را  ةَ ظّر کاىم در شعش کار پخض کٍید کَ ایً ةَ شرغث غيم طيا کيک 

 خّاُد کرد.

. ةاكی ىاٌدق ىضػّؿ را ُياٌگٌَّ کَ در ةاال گفحَ طد ىی جّاٌید ةا اشحفادق از یک اشفٍر شفید یا یک جکَ پارچَ ب 6

ىضیعِای ىضدكد پاؾ کٍید ك یا ىی جّاٌید ةرای  شعّح ةزرگحر از  یک شاب زف دشحی ُيراق ىرظّب در غّرت کاةرد در 

 ةا یک دیصک شفید اشحفادق کٍید. 

را ةر ركی شعش ىحخهخم اشحفادق ىی کٍید شعش کار ىیزاف ةیظحری را زذب ىی کٍد ،در   PROTEX WBٍُگاىی کَ 

از الیَ دكىی از  كی ىاٌدق ای ةرزای ٌيی گذاردك جّغیَ ىی طّد ٌحیسَ ىلدار ةیظحری از ایً ىادق زذب طدق ك ُیچ ةا

 ىضػّؿ را ةرای شعش کار اشحفادق کٍید. ُيچٍیً ىی جّاٌید ةا پّنیض زدف  شعش کار ةا یک دشحگاق پّنیض زف ك پد

شفید درغد ىلاكىث در ةراةر کذیفی ىضػّؿ را کَ ةکار ةردق طدق؛ ةاال ةردق ك اگر ىّاد اشحفادق طدق ٌیاز ةَ پّنیض داطحَ 

 ةاطٍد ىّاد ةاكی ىاٌدق در ٍُگاـ غيم پّنیض زدف خّدةَ خّد پاؾ ىی طّد.

 

 تازگطایی سطح ترای رفت يآمد، تؼد از تُسازی پس از وصة:

 غث از اشحفادق ىضػّؿ ةر ركی شعش کار گذطث ،ىی جّاف ةر ركی شعش آف رفث ك آىد کرد. شا 3یا  2* ٍُگاىی کَ  

 مدت زمان خطک ضدن ترای تُسازی پس از وصة کردن   :

شاغث ةػد از اشحفادق ، ایً ىضػّؿ ةَ ظّر کاىم خظک ىی طّد ، دكث ٌيایید کَ شعش کار در ظّؿ ایً ىدت ٌتاید  24

 ُیچ گٌَّ جياشی ةا آب ك یا رظّةث داطحَ ةاطد. 

 کارترد خط تًلید : 

د غٍػحی اشحفادق ةرای ةَ کار ةردف ایً ىضػّؿ ةاید از جسِیزات خاغی ةَ غٍّاف ةخظی از جّنید غٍػحی / یا خط جّنی

کٍید. ةٍاةر كیژگیِای  خط جّنید  ىّزّد ىضػّؿ طيا ةَ ظّر کهی ٌیازىٍد  اشحفادق از آب پاش ، غهعک شیهیکٌّی  ك یا 

شایر اةزارُای ىٍاشب دیگری ىی ةاطد کَ ةرای  پاؾ کردف ةاكی ىاٌدق ىّاد  ىی ةایصث از ةرشِا یا اشفٍر ُا ىخػّص 

 اشحفادق کرد. 

یا ةرای  راق صهِای ىخػّص ةرای اشحفادق غٍػحی ،   PROTEX WBةیظحر در ىّرد ٌضّق اشحفادق از خط  ةرای اظالغات 

 نعفا ةا ةخض فٍی ىا جياس ةگیرید.  

 

 محصًالت مکمل  تمیسکاری يوگُداری : 

 

یا   NEUGELةِصازی طدق اشث از  PROTEX WBجّغیَ ىی طّد ةرای جيیزکاری ركزىرق شعضی کَ ةَ  -

ALGAFLOOR  .اشحفادق کرد 

ةِصازی طدق اشث ةراشاس ٌّع شٍگی   WB PROTEXجّغیَ ىی طّد ةرای جيیزکاریِای غيیق  شعضی کَ ةا -

 اشحفادق گردد.  DETERFUGیا  FABER 30کَ جيیز ىی طّد از  

آغظحَ  PROTEX WBجّغیَ ىی طّد ةرای افزایض صفاظث ضد نکَ ةّدف یک شعش  پّنیض ٌظدق ای کَ ةَ  -

 اشحفادق طّد . B1 700یا  HIDRO 150اشث از
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 : َا ییَا ي راَىما دستًرالؼمل

 ایً ىضػّؿ آىادق ةَ ىػرؼ اشث ك ٌیازی ةَ ركیق کردف ٌدارد ، -

 شعّح خیس ةَ کار ٌترید،ُرگز ایً ىضػّؿ را ةر ركی  -

 ُرگز از ایً ىضػّؿ ةر ركی شعّح داغ اشحفادق ٌکٍید، -

 درزَ شاٌحیگراد ةاطد.  40جا  5ایً ىضػّؿ را ةرای شعّصی اشحفادق کٍید کَ درزَ صرارت آٌِا ةیً   -

دكغاب آف جازق ریخحَ طدق ،   ككحی کَ ىضػّؿ را ةر ركی شعضی اشحفادق ىی کٍید کَ ةَ جازگی ٌػب طدق كیا  -

 ةگذارید جا چصتٍاکی  یا خیصی آف ةَ ظّر کاىم ةر ظرؼ طّد. 

جّغیَ ىی طّد كتم از ایٍکَ ىضػّؿ را ةرای جياـ شعش اشحفادق کٍید ، کيی از آف را ةر ركی كصيحی کَ دیدق  -

 رار گیرد. ٌيی طّد یا كعػَ ای کَ ةالاشحفادق اشث اىحضاف کٍید جا كاةهیث آف ىّرد ةررشی ك

 

 :     تمیس کردن تجُیسات

 طصحظّ داد. از آبدر پایاف پركشَ اشحفادق از ىضػّؿ، جسِیزات ىّرد اشحفادق را ىی جّاف ةا اشحفادق 

 :ایمىیوکات 

ٍُگاـ اشحفادق از ىضػّؿ، ُيّارق از جسِیزات صفاظحی طخػی ىٍاشب اشحفادق کٍید ك ةا دكث دشحّرانػيم ُای ىرةّط ةَ 

 ىضػّؿ را رغایث کٍید.ایيٍی 

 

 اطالػات فیسیکی ي فىی

 مایغ ضفاف                      ضکل ظاَری محصًل                                   

 تی روگ                 روگ                                                                

 تی تًرایحٍ                                                                               

 g/l  5 ±  0252      گراد                 یدرجٍ ساوت 02 یگراوص خاظ در دما

PH                                                                                   2.0 ± 00    

 >VOC                                                                    %2.25محتًای 

 پاییه تر از محديدٌ اودازٌ گیری VOC                                                                       N.Rخريج 

 

 :وگٍ داری

 ٌگَ داری کٍید.ظرؼ را ةا در ةصحَ ك در زای خظک ك خٍک 
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 ػمر مفید: 

  ىاق در ةصحَ ةٍدی اغهی، ىِر ك ىّـ طدق، ٌگَ داری در ىکاٌی شرد ك خظک. 36

 تستٍ تىدی :

  َةعری 12ةَ غّرت ةعری : ُر زػت 

 َكّظی  4: ُر زػتَ  غّرت كّظی ة 

 25  كّظیِای ةاز   –كّظی 

 

 :ضىاسایی خطرات محصًل

 H315   تاػث ایجاد تحریکات پًستی می گردد. 

  H319  تاػث سًزش جدی چطمی می گردد. 

  P264 دستُا را تؼد از کارترد کامال تطًیید. 

  P280 ٌکىیداز دست کص َا ، لثاس، ػیىک ي ماسک ایمىی استفاد. 

  P302+P352 در صًرت تماس تا پًست، آن را خًب تا آب ي صاتًن تطًیید. 

  P305+P351+P338،آن را تا دقت ترای چىد دقیقٍ تطًیید. در صًرت يجًد لىس آن را  در صًرت تماس تا چطم

  .خارج کردٌ ي ضستطً را ادامٍ دَید

  P332+P313 اگر تحریکات پًستی ایجاد ضد تٍ پسضک مراجؼٍ کىید. 

P362  لثاسُای آلًدٌ را درآيرید ي پیص از استفادٌ ديتارٌ آوُا را تطًیید. 

 

دادق ُای فٍی ایً ةركطّر زایگزیً جياـ ٌصخَ ُای كتهی طدق اشث. ُيیظَ ةَ آخریً ٌصخَ دادق ُا کَ در شایث 

www.fabersurfacecare.com  .ىّزّد اشث ىرازػَ کٍیدFaber Chimica  از صق جغییر دادف دادق ُا ك اظالغات

 ىّزّد در ةركطّر را ةرخّرداراشث.

اظالغات ىّزّد در ایً ةركطّر ةر اشاس جسرةَ گصحردق ىا درزىیٍَ  جضلیلات فٍی ك غيهیاجی ىضػّؿ ارائَ طدق اشث. اىا 

ىٍاشب ةّدف ىضػّؿ ةرای ىّارد اشحفادق ىّرد ٌظرطيا ك ٌّع ىّاد ىّرد  در ُر غّرت طيا ةاید جصث اكنیَ را ةرای ةررشی

اشحفادق در ىضػّؿ اٌساـ دُید. اظالغات ك پیظٍِادات ارائَ طدق را ٌيی جّاف ةَ غٍّاف جػِد ك یا ىصئّنیحی از زاٌب ىا در 

ُر  Faber Chimica Srlرایً ٌظر داطث زیرا طرایط ك ركش اشحفادق از ىضػّؿ از زاٌب ىا غیر كاةم کٍحرؿ اشث. ةٍاة

 ىضػّؿ را رد ىی کٍد. گٌَّ ىصئّنیحی را در كتاؿ دادق ُا ك پیظٍِادات ارائَ طدق در راةعَ ةا اشحفادق از
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