
 پرداخت ّا ٍ ٍاکط ّا

SOLID WAX 

کاربرد آظاى خویر ٍاکط جاهذ برای پَلیػ زدى دیَارّا  ، رٍیِ ی ظٌگْایی کِ از جٌط طبیعی 

 ظاختِ ؼذُ اًذ.

SOLID WAX  ىاده ای اشث کَ ةر پایَ ی صالنی اشث کَ ةَ شرغث خظک طده و ىی جّاٌد شعّح را ةدون ُیچگٌَّ ادر و ردی

 ةَ ظّر کاىم جرىیو و پّنیض ٌياید. 

در جرکیب آن ، پارافیً ةا کیفیث غانی ةَ کار رفحَ کَ ةالفاصهَ درخظٍدگی فّق انػاده ای را ةَ جيام شعّصی کَ از آن اشحفاده    

 ىی ةخظدو ةاغخ جلّیث رٌگ و ظاُر آن ىی گردد.  ىی طّد

و ةَ خاظر  جادیر صالل شریع آن طٍاخحَ طده اشث . رویَ ی شعضی کَ ةا   ُيچٍیً ةرای شرغث ، کارةرد آشان   واکس  زاىد

ةاغخ ىی   واکس زاىد  ةِصازی ىی طّد،  ضد آب ةّده و در ٌحیسَ ادر نکَ آب ةر آن ةاكی ٌيی ىاٌد. ضد آب و روغً ةّدن آن

 گردد کَ ٍُگام کار آشان ةّده و ُيیظَ جيیز ةاكی ةياٌد. 

SOLID WAX  ّىػيّال ةر روی شعّح شٍگِای  ظتیػی اشحفاده ىی طّد  ونی در غیً صال ىی جّان آن را  ةر روی کّجّ ، جراکّج

 و ُيچٍیً شعش شیياٌی آگهّىریث ، شيٍحایً و کاطیِای جرازو ةَ کار ةرد. 

 

 یت اظتفادُ ی ایي  هحصَل : ٍیصگیْا ٍ هس

 ،درخظض کافی را ةر روی ازصام ایساد ىی کٍد 

 ، دارای پارافیً ةا کیفیث ةاال ىی ةاطد 

 ،کارةرد شریع و آشان 

 ،درخظٍدگی شعّح را ةاال ىی ةرد 

 ، ةَ خّةی شعّح را  ٌصتث ةَ آب ىلاوم ىی کٍد 

 ،در دوام و ٌگِداری  شعّح جادیر زیادی دارد 

 ، ةَ ىرور زىان جغییر رٌگ ٌيی دُد 

 ،شریع خظک ىی طّد 

 . ىّدر در نکَ زدایی 
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 هَارد کاربرد :

 کَ درفضای داخهی اشحفاده طده ةَ کارةرد.  آن را ىی جّان ُو در شعّصی کَ درفضای خارزی و ُو شعّصی

ةرای اشحفاده ةر روی شٍگ ىرىریث آگهّىریث ،جخحَ شٍگ، ةازانحیٍا، شٍگِای آجظفظاٌی ، شيٍحیٍا، کهیٍکر)کاطی نػاةی (، کّجّ، 

  شٍگ گراٌیث، شٍگ آُک، ىرىریث، کّارجز، جراکّجا و جراورجً.

 

 قذرت پَؼاًٌذگی :

m2/l 28 -22   

 : کاربردیتجْیسات 

 پارچَ، کاردك و ةرس.  

 ابسارّای جال دٌّذُ )ظاب زى(:

 دشث افزارُای شاب  زن گردان  ، دشث افزارُای  شاب زن ةازو دار.   

 

 هراحل کار: 

 آهادُ ظازی ٍ تویسکردى ظطَح : 

 ةَ دكث شعّح را جيیز کرده  و ىعيئً طّید کَ ُیچ ادر گرد و غتار یا  نکَ ای  ةاكی ٌياٌده اشث،  .5

 ةرای شعّح خیس و ىرظّب  اشحفاده ٌکٍید ، را SOLID WAXُرگز  .2

 جّصیَ ىی طّد ةرای ٌفّذ و جادیر ةیظحر ىضصّل ،  شعش کار را گرم کٍید،  .6

 ٍُگام کار ةا ایً ىضصّل  ىراكب شعّح  ىساور  ةاطید  کَ  ةَ ایً ىّاد آنّده ٌگردد.  .7

 کارةرد: .8

ىی جّاٌید ىضصّل را ةا یک جکَ پارچَ خظک و یا کاردك  ةَ جياىی شعّح آغظحَ کرده؛ دكث کٍید کَ جيام شعش ةَ  .9

 ظّر کاىم  ةا یک الیَ از ایً ىضصّل پّطیده طّد. 

دكیلَ کَ الیَ ی ىضصّل ةَ ظّر کاىم خظک طد، ىراصم شاب زدن شعّح را اداىَ دُید. ةرای شعّح  52جا  8ةػد از  .:

کو و کّچک ىی جّان ةا دشث  از یک جکَ پارچَ پظيی ٌخی ، یا اشفٍر شفید زةر ٌیز اشحفاده کرد. در صّرجی کَ  

ةزارُای شاب زن  گردان یا خو طّ و یا ىاطیٍِای شاب ةخّاُید شعش ةزرگحری را شاب ةزٌید جّصیَ ىی گردد کَ از ا

ةازو دار اشحفاده کٍید. در اٌحِا  ةاید از یک جکَ ٌيد یا پارچَ پظيی پّشث ةره ای و یا اشفٍر شفید پظيی  ةرای پّنیض 

ض زدن  را زدن ٌِایی کار اشحفاده طّد، و جا ىاداىی کَ ةاكی ىاٌده ی ىّاد از روی شعش ةرداطحَ ٌظده اشث کار پّنی

 اداىَ دُید. 

 :هذت زهاى خؽک ؼذى 

 شاغث ةػد از اشحفاده خظک ىی گردد. 52جا  8ایً ىضصّل ةَ شرغث خظک طده و در جيام ىّارد صداکذر پس از 
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 هحصَالت هکول  تویسکاری ًٍگْذاری : 

اشحفاده  P   DECERA و یا  DEC 21ةرای واکس زدایی شعضی کَ ةا ایً ىضصّل ةِصازی طده اشث جّصیَ ىی طّد کَ از : 

 کٍید. 

 : ّا ییّا ٍ راٌّوا دظتَرالعول

 ُیچگاه ایً ىضصّل را ةر روی شعّح ٌيٍاك و خیس اشحفاده ٌکٍید، -

صّرت دوغاب ةر روی شعّح ةاید صتر کٍید جا صانث چصتٍدگی یا خیصی آن ةَ ظّر کاىم ةرظرف در ٍُگام اشحفاده ةَ  -

 گردد،

كتم از ایٍکَ ةَ ظّر کاىم ایً ىضصّل را ةر روی شعّح ةَ کار ةترید جّصیَ ىی طّد کَ ىلدار  کيی از آن را ةر روی  -

 . یک شعش ةی اشحفاده  اىحضان کٍید جا از ىٍاشب ةّد ن آن ىعيئً طّید

 

 :تویس کردى تجْیسات

 *  در پایان کار جّصیَ ىی طّد  جسِیزات ىّرد اشحفاده را  ةا انکم شفید  جيیز ٌيایید.    

 

 :ایوٌیًکات 

ٍُگام اشحفاده از ىضصّل، ُيّاره از جسِیزات صفاظحی طخصی ىٍاشب اشحفاده کٍید و ةا دكث دشحّرانػيم ُای ىرةّط ةَ ایيٍی 

 ىضصّل را رغایث کٍید.

 :گِ داریً

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

 عور هفیذ: 

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

 :  بعتِ بٌذی

 ةعری 52ُر زػتَ        ةَ صّرت ةعری 

 كّظی  7ُر زػتَ         ةَ صّرت كّظی 
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 اطالعات فیسیکی ٍ فٌی

 هاًٌذ خویر اهَلعیَى ؼکل ظاّری هحصَل                                                     

 هات یا ؼفاف )بعتِ بِ درجِ حرارت ًگْذاری(        رًگ                                                                        

 حاللرایحِ                                                                               

 l g/  02 ± 0202                     رادگ یدرجِ ظاًت 02 یگراًػ خاؾ در دها

 .N.R                                                           ًقطِ اؼتعال

 

 : ؼٌاظایی خطرات هحصَل

   H225 بخار ٍ هایع  با درجِ اؼتعال بعیار باال. 

   H304 در صَرت بلعیذُ ؼذى ٍ یا تٌفط آى هی تَاًذ کؽٌذُ باؼذ. 

  H315  باعث ایجاد تحریکات پَظتی هی گردد. 

  H317  هوکي اظت باعث تحریکات ٍ آلرشی بر رٍی پَظت گردد.  

H319   باعث ظَزغ جذی چؽوی هی گردد. 

   H336  باعث خَاب آلَدگی ٍ گیجی هی ؼَد. 

   H351 هؽکَک بِ ایجاد ظرطاى  هی باؼذ. 

   H411 تاثیرات هاًذگار ظوی در زًذگی آبسیاى. 

  EUH066   در صَرت تواض هکرر خؽکی ٍ ترک خَردى پَظت را بِ ّوراُ دارد. 

   P210 بِ دٍراز گرها ، جرقِ ، ؼعلِ ٍ ظطَح داغ ًگْذاری ؼَد ٍ ٌّگام کار از کؽیذى ظیگار خَدداری گردد. 

   P233ظرٍف حاٍی ایي هَاد بایذ هحکن بعتِ ؼَد. 

   P240  ظین ارت باؼذ ظرف هخسى زهیٌی بایذ دارای. 

, H242    P241 ٌّگام کار با ایي هَاد از ٍظایل  الکتریکی  کِ  هَقع رٍؼي ؼذى  ایجاد  جرقِ هی کٌذ  هاًٌذ

 .دظتگاُ جَغ ، تَْیِ ، رٍؼٌایی ٍ دیگرتجْیسات خَدداری ؼَد

P243 اقذاهات احتیاطی ٌّگام تخلیِ اظتاتیکی بِ عول آیذ.  
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داده ُای فٍی ایً ةروطّر زایگزیً جيام ٌصخَ ُای كتهی طده اشث. ُيیظَ ةَ آخریً ٌصخَ داده ُا کَ در شایث 

www.fabersurfacecare.com  .ىّزّد اشث ىرازػَ کٍیدFaber Chimica  از صق جغییر دادن داده ُا و اظالغات ىّزّد

 در ةروطّر را ةرخّرداراشث.

اظالغات ىّزّد در ایً ةروطّر ةر اشاس جسرةَ گصحرده ىا درزىیٍَ  جضلیلات فٍی و غيهیاجی ىضصّل ارائَ طده اشث. اىا در 

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

در ىضصّل اٌسام دُید. اظالغات و پیظٍِادات ارائَ طده را ٌيی جّان ةَ غٍّان جػِد و یا ىصئّنیحی از زاٌب ىا در ٌظر داطث 

نیحی را ُر گٌَّ ىصئّ Faber Chimica Srlزیرا طرایط و روش اشحفاده از ىضصّل از زاٌب ىا غیر كاةم کٍحرل اشث. ةٍاةرایً 

 ىضصّل را رد ىی کٍد. در كتال داده ُا و پیظٍِادات ارائَ طده در راةعَ ةا اشحفاده از
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