
 پَلیص زدى ٍ ًَّیٌگ ) صیقل دادى(

STAR SHINE EASY 

 يیرسلَپّای سفالیي سٌگکَارتس ٍ  گراًیت ، ّایسٌگسریع ترای  ٍ ، استفادُ آساىپَلیصکرم 

STAR SHINE EASY   ةَ اىکان پّنیض ىجدد را . فرىّل خاص آن جالدٍُده اشثآب، کرم پایَ آشان ، ةر ىدػّنی ةا کارةرد

و کٍد کَ غيّىا  پّنیض زٌی فراُو ىیو کّارجز  شفانیً پّرشهیًجيام شعّح شیهیکٌّی ىاٌٍد گراٌیث، شٍگ ةرای ظّر کهی 

 شخث اشث.آٌِا ٌگِداری 

و درخظٍدگی ىّاد درجَ روطٍایی  ىی طّد، ةَ ىکاٌیکیپّنیض زدن جایگزیً ىرخهَ ٌِایی  خّد ایً ىدػّل ةا غيهکرد غانی

ىلاوىث ٌاىترده . ىدػّل طّدىی غرفَ جّیی در وكث و اٌرژیةخظد و ىّجب ىیس شٍگ زٌی انياةَ اشحفاده از ٌصتث  یةاالجر

 .کٍدىیآشان جر  راطده ّح یِصازی شعروزاٌَ ٌگِداری و ، آوردةَ ارىغان ىی غتّر و ىروردر ةراةر  ةاالیی را ةرای ىّادةصیار 

از خّد ةَ جای و پاکصازی  اٌجام غيم پرداخث ح در ظّل ّو ُیچگٌَّ ٌلػی در شع اشثشاده  ةصیارایً ىدػّل  از اشحفاده

 ةَ ظّر ىصحلیو ةر روی ىّادو  ُر دو واکٍض طیيیایی و ىکاٌیکی غيم ىی کٍدةا ، اىا اشث ىدػّل فاكد واکس ایً گذارد.ٌيی

يهیات از دشث ةرود ىّاد را کَ ىيکً اشث خیً غرا افزایض ىی دُد و رٌگ اغهی  درخظٍدگی ىّادىدػّل  . ایًجاثیر گذار اشث

 . گرداٌدةازىی

 ٍیژگیْا ٍ هسیت استفادُ ی ایي هحصَل :

 فّق انػاده درخظٍدگی. 

  َةاالو اشحدکام  شخحی درج. 

  غتّر و ىروزىلاوىث در ةراةر. 

  ٌَحیجَ شریعارائ. 

 ىضر.در ةراةر غّاىم  ىلاوم 

 هَارد کارترد : 

پّنیض زده طده یا )جال طیظَ ای(، گراٌیث ُای  lappatoپّنیض داده طده یا  ُای شفانیًةرای فضای داخهی و ةیروٌی: شٍگ

 غیلم داده طده اٌد.

 قدرت پَضاًٌدگی :

m2 / kg  05-05  

 : تجْیسات کارتردی

 ةرس دشحی دوار ا، اشثجرجید HP (2.2 HP ت)، کَ دارای كدرجک دیصکیدشحگاه 
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 هراحل کار: 

 آهادُ سازی ٍ تویسکردى سطَح :

ىدػّل و  ىٍاشب ةّدنةرای اظيیٍان از طروع ىراخم اشحفاده از ىدػّل، آن را روی ٌاخیَ کّچکی از شعح ىّرد ٌظر كتم از 

 .جصث کٍیدٌحیجَ ٌِایی 

 ركیق ٌظده ةرای STAR SHINE EASY  طّد. ازىیذوب ةا جکان دادن یا ةِو زدن ، اىا جاىد اشثىدػّل  طکم ظاُری ایً

 .ىحر ىرةع اشحفاده کٍید 5ةخض ُای کّچکی خدود 

ىحيرکزی را و پد شفید خرکات  شاب ىاطیً کف َ کيکو ة ةریزید یِصازیجدث  ٌاخیَرا ةَ  ةػدی ىعانبىلدار جّغیَ طده در 

اداىَ  اخحيانی ةاكی ىاٌدهةرای خذف ُر گٌَّ شاب ةا ىاطیً کف را خرکث طّد ایً جا زىاٌی کَ ىدػّل خظک  .اٌجام دُید

 .دُید

كاةم ایً ىدػّل ٌلایع  . اشحفاده ازجکرار کٍید ٌحیجَ ظاُری ىّردكتّلیا  كاةم جّجَ و  درخظٍدگیرشیدن درجَ ایً غيم را جا 

كاةم جّجِی ةیً دو ٌاخیَ ای کَ ةَ  ، ُیچ جفاوتةا رشیدن ةَ خداکثر درخظٍدگی ةٍاةرایً  ؛گذاردجّجِی را از خّد ةَ جای ٌيی

شعح را ةا آب ةظّیید و ةاكی ىاٌده ُای شعدی ،  رداخثاٌجام ىراخم پ. پس از داده طده اٌد وجّد ٌخّاُد داطثجداگاٌَ جالظّر 

 .ةردارید را

 :تویس کردى تجْیسات

 ػّل، ججِیزات ىّرد اشحفاده را ىی جّان ةا اشحفاده از آب طصحظّ داد.در پایان پروشَ اشحفاده از ىد

 :ایوٌیًکات 

ٍُگام اشحفاده از ىدػّل، ُيّاره از ججِیزات خفاظحی طخػی ىٍاشب اشحفاده کٍید و ةا دكث دشحّرانػيم ُای ىرةّط ةَ ایيٍی 

 ىدػّل را رغایث کٍید.

 اطالعات فیسیکی ٍ فٌی

 کرهی ضکل     ضکل ظاّری هحصَل                                                    

 سفید              رًگ                                                                      

 تی تَ             رایحِ                                                                     

PH                                                                                    0,4 ±  2,5 

 g/l  10 ± 1110               ٍزى خالص                                                          
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 :ًگِ داری

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

 عور هفید:

 و خظک. شردىاه در ةصحَ ةٍدی اغهی، ىِر و ىّم طده، ٌگَ داری در ىکاٌی  20

 : تستِ تٌدی

 در جػتَ یكّظ 0   کیهّگرىی 0ُای كّظی 

 :ضٌاسایی خطرات هحصَل

H315  ضَد یپَست ه حساسیت تاعث 

H319 ضَدهیچطن  دیضد حساسیت هَجة 

P 264  دییتطَتا آب  کاهال  ،لوس یا تواس تا آىپس از. 

P280 هحافظ / هحافظ چطن / حفاظت از صَرت. یهحافظ / لثاس ّا یدستکص ّا دىیپَض 

P302 + P352  دّید آب ضستطَ یادیتا هقدار زصَرت تواس تا پَست  در. 

  P305 + P351 + P338 IF IN EYES  در صَرت ٍجَد  .تا آب ضستطَ دّید قِیچٌد دقدر صَرت تواس تا چطن

 دّید. اداهِ را ضستطَ خارج کردُ ٍ لٌسّا

P337 + P313 کٌید. ّای پسضکی هراجعِِید، تِ تَصرک دایاگر سَزش چطن ّوچٌاى اداهِ پ 

 

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 اظالغات ىّجّد

 در ةروطّر را ةرخّرداراشث.

اظالغات ىّجّد در ایً ةروطّر ةر اشاس ججرةَ گصحرده ىا درزىیٍَ  جدلیلات فٍی و غيهیاجی ىدػّل ارائَ طده اشث. اىا در ُر 

غّرت طيا ةاید جصث اونیَ را ةرای ةررشی ىٍاشب ةّدن ىدػّل ةرای ىّارد اشحفاده ىّرد ٌظرطيا و ٌّع ىّاد ىّرد اشحفاده در 

یظٍِادات ارائَ طده را ٌيی جّان ةَ غٍّان جػِد و یا ىصئّنیحی از جاٌب ىا در ٌظر داطث زیرا ىدػّل اٌجام دُید. اظالغات و پ

ُر گٌَّ ىصئّنیحی را در كتال  Faber Chimica Srlطرایط و روش اشحفاده از ىدػّل از جاٌب ىا غیر كاةم کٍحرل اشث. ةٍاةرایً 

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