
 پرداخت کردن  ي صیقل دادن   

STAR SHINE  

کرم پًضاوىذٌ ای کٍ حالل آن ترپایٍ ی آب تًدٌ ي ترای پًلیص زدن سطًح گراویت ، کًارتس ، 

 سىگُای تسییىیِ پريسلیه ي مًاد سیلیکه دار تٍ کار تردٌ می ضًد.  

ایً ىضصّؿ شطش را ةهّری  ك ةصیار طفاؼ شٍگِای جزییٍی پركشهیً، کّارجز ك ىّاد شیهکیً دار ةَ کار ةردق ىی طّد. ةرای 

ىی شازد، ك ُيچٍیً ىی جّاٌد  خهم ك فرج ُای  ركی ىّاد را کَ در طی ىرصهَ پّنیض زدف ةا ىاطیً  ایساد طدق اٌد؛ ك 

ُو از زِث    STAR SHINEّح ىی ةاطد را ةپّطاٌد.   ٌحایر صاصهَ از ؼهث اصهی نکَ ُای ةَ كزّد آىدق ركی ایً ٌّع شط

ةراكی ك ُو از زِث نکَ زدایی  ةصیار طّالٌی ىدت  ك ىاٌدگار ىی ةاطد ؛ ك ةاؼخ طدق جا ایً ىضصّؿ یک راق صم ایدق آؿ 

ةاطد کَ  ىؽيّال  ُيیظَ در ىؽرض  رفث ك آىد ةّدق ؛ ك ُيچٍیً  ایً  ةرای پّنیض زدف ك صفظ ك ٌگِداری شطّصی

ایً ىضصّؿ  درخظٍدگی كاةم ةاؼخ ىی طّد جا کف شاخحياٌِا در ٍُگاـ خظک ةّدف  شُر ك نغزٌدق ٌتاطٍد.  ىضصّؿ 

كزّد دارد؛ ك ىالصغَ ای را ایسػػػػاد ىی کٍد کَ فلط در صّرت اشحفادق از  دشحگاق پّنیض زف  ىاطیٍی ، اىکاف آف 

  STAR SHINEُيچٍیً رٌگ ىایَ ی طتیؽیِ  ىّاد ، کَ در ادر ىركر زىاف  کدر طدق اٌد را  عاُر ىی شازد. در صّرجی کَ  

را  ةر ركی جياـ شطش کار اشحفادق کٍید ، اخحالؼ یا ٌلصی ةرای ُو پّطاٌی شطّح ةَ كزّد ٌيی آید. اگرچَ در جرکیب ایً 

 ار ٌرفحَ، كنی ُو از ٌغر طیيیایی ك ُو از ٌغر ىکاٌیکی ىصحلیيا ةر ركی شطش ادر ىی کٍد. ىضصّؿ ُیچ ٌّع كاکصی ةَ ک

ةیظحریً  جادیرِ را ٍُگاـ  پّنیض زدف داطحَ  ك ؼيهیات پّنیض  را   "طرکث فاةر"ایً ىضصّؿ ىاٌٍد شایر کرىِای  پّنیض  

نیض زدف  ةا ىاطیً ىی ةاطد . ایً ةدیً ىؽٍاشث کَ آشاٌحر شاخحَ ك زایگزیً ىٍاشتی ةرای آخریً ىرصهَ ی ككث گیرِ  پّ

آخریً ىرصهَ ی پّنیض طٍی را کَ ةَ طکم چظيگیری ةرای کارةر ككث گیر ك اٌرژی ةر ةّدق ك ىلدار زیادی آب ةرای ىرصهَ 

 ی  پّنیض ٌیاز دارد را  صذؼ ىی کٍد.  

پرداخث شٍحی ك ُو در  ةازشازی شطّح کٍَِ ىی جّاٌد ةَ طّر چظيگیری ُو ةرای ىراصم  "طرکث فاةر "کرىِای پّنیض 

ای کَ ٌيی جّاف درخظض آٌِا را ىصحلیيا ةا یک پّنیض زف ىاطیٍی ةَ آف ةازگرداٌد ، ةَ کار ةردق طّد. ُيچٍیً ىی جّاف از 

 ةَ طّر ىٍغو  ةرای صفظ درخظض شطّح  اشحفادق کرد.  "طرکث فاةر "ىضصّالت 

 

 ل :يیژگیُا ي مسیت استفادٌ از ایه  محصً

  شطّح ةِیٍَ طدق را  ةصیار درخظاف ىی شازد؛ 

 نکَ ُای ركی شطّح را ةَ طّر كاةم ىالصغَ ای کاُض ىی دُد؛ 

 ؼيم جيیزکاری را  ةصیار آشاٌحر ىی گرداٌد؛ 

  ُیچگاق اشحضکاـ ٌگِدارٌدق ی شطش را جغییر ٌيی دُد ؛ 

 کارةردی شریػ ك آشاف دارد؛ 

 ّج ىی ةاطد؛ٌحیسَ ی کار دارای  شطضی صاؼ ك ةدكف ى 

 ةاؼخ ىی طّد جا کف شاخحياٌِا در صانث خظکی شُر ك نغزٌدق ٌتاطد؛ 
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 ىی زٌد؛  شطّح شیهیکٌّی را ةا صرؼ کيحری ازىٍاةػ اٌرژی )آب ، ةرؽ ...(  پّنیض 

 صالؿ ایً ىضصّؿ ةر پایَ ی آب ىی ةاطد ؛ 

 ، فاكد كاکس ىی ةاطد 

  .دارای كدرت ُو پّطاٌی ك ُو رٌگی ىی ةاطد 

 

 کارترد :

 ایً ىضصّؿ ُو  ةرای شطّح داخهی ك ُو شطّح ةیركٌی كاةم اشحفادق اشث . 

آگهّىریث ، گراٌیث ، شٍگِای جزییٍی پركشهیً ةرای اشحفادق ةر ركی = ایً ىضصّؿ ىٍاشب اشحفادق ةرای = کّارجز رزیً  

 پرداخث طدق ، ىٍاشب اشث. 

جّصیَ ىی طّد از ایً ىضصّؿ ُيچٍیً ةرای پّنیض زدف شٍگِای ىرىریث شتز ك ىرىریث اٌیکس ك ُيچٍیً جياـ اٌّاع   

 د ، ةَ کار ةردق طّد. ىرىریث، کَ اشحفادق از پّدرُای پّنیض ٌيی جّاٌد ٌحیسَ ی رطایحتخظی  ةر ركی آٌِا داطحَ ةاط

  

 :قذرت پًضاوىذگی 

kg m2/:7-87   

 

 تجُیسات کارتردی :

 ةاطد جرزیش دارد  (،  ةرس دشحی دكار.  2.2 HP)  HP 2دشث افزار جک دیصکی ، کَ كدرجی ةراةر 

 

 مراحل کار:

 آمادٌ سازی ي تمیس کردن سطح :

 ةَ دكث شطّح را جيیز کردق  ك ىطيئً طّید کَ ُیچ ادر گرد ك غتار یا  نکَ ای ةاكی ٌياٌدق اشث؛  .5

 ىحر ىرةػ از شطش کار را ةپّطاٌید؛    5جّصیَ ىی طّد  طی ىراصم کار ، در ُر ىرصهَ  جلریتا   .2

صاصم کٍید  کَ  شطش ىّرد اشحفادق ُرگز ایً ىضصّؿ  را ةر  ركی شطّح ىرطّب ةَ کار ٌترید ؛ ةٍاةرایً اطيیٍاف .  6

 خظک  یا  فلط کيی ٌو دار ةاطد؛

 + درزَ شاٌحیگراد ةاطد؛ 77+ جا 8.  ایً ىضصّؿ ةر ركی شطّصی ةَ کار ةترید کَ دىای آف  ةیً 7

  ٍُگاـ کار ةا ایً ىضصّؿ  ىراكب شطّح  ىساكر  ةاطید  کَ  ةَ ایً ىّاد آنّدق ٌگردد..  8

  

 ريش استفادٌ : 

STAR SHINE   جرکیب  شفید رٌگ زاىدی اشث کَ ةا جکاف دادف عرؼ ىی جّاف آف را ةَ صانث کرىی درآكرد.  غهغحِای

ىحفاكت ایً ىضصّؿ ُیچ جادیری ةر ركی پرداخثِ ٌِایػػػػػی ٌيی گذارد. ىضصّؿ ُو ىی جّاٌد ةَ صّرت زاىد ك ُو ةَ 

ظی دشحگاقِ پّنیض ، ىضصّؿ را ةَ غهغػػػث کِرِىی صّرت کرىی طکم ةَ کار ةردق طّد؛  چراکَ درُر صّرت ؼيم چرخ

 طکم آف ةازىی گرداٌد.
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كاطق غذاخّری از  2/3کَ ةاید زال دادق طّد ریخحَ ، ىؽيّال صدكد  .  ىلدار کيی از ایً ىادق را ىصحلیيا ةر ركی ىصاصحی9

 ىضصّؿ ةرای پّنیض شطضی ةا ىصاصث یک ىحر ىرةػ ، کافی ىی ةاطد. 

.  ةَ ىضض ایٍکَ ىضصّؿ را ةر ركی شطش کار ریخحید، ةا اشحفادق از یک دشث افزار جک دیصک کَ ركی آف یک پد شفید :

دكر در داٌیػػػَ جٍغیو طدق اشث  ، ىضصّؿ را ةر ركی شطش کار  277جا  -587یز ةیً کار گذاطحَ طدق  ، ك شرؼث آف ٌ

اشحفادق کٍید.  شپس دشث افزار خّد را ةَ صّرت دكایر ُو ىرکز ةر ركی شطش طّری ةچرخاٌید کَ  ىضصّؿ ةَ طّر 

 یکٍّاخث ةَ جياـ كصيحِای ةِیٍَ طدق ةرشد. 

دكث کٍید کَ   زدف را آٌلدر اداىَ دُید جا ىضصّؿ ةَ طّر کاىم خظک طّد  )ركش پرداخث  خظک(،  .  ؼيم پّنیض;

 ٍُگاىی کَ دشث خّد را ةَ شيث ةیركفِ ىرکزِ دكایر ىی چرخاٌید  کم   شطّح ةَ یک اٌدازق پّطاٌدق طٌّد.  

 جکرار کٍید. .  دكةارق ؼيم پّنیض ةِیٍَ شازی   را ُياف طّر کَ در ةاال جّطیش دادق طد>

.  پس از ةِیٍَ شازی جياـ ىصاصحِای شطش ، ةا اشحفادق از یک جکَ پارچَ ی خظک یا ىرطّب،یا ةا یک زارك  ك یا  زارك 57

 ( ةر ركی شطش ةرزای ىاٌدق اشث  را پاؾ کٍید.  Steel woolةركی صٍؽحی؛ ُيَ ی ةلایایی کَ  از اشحیم ككؿ )

ادیر پّطاٌٍدگی ىّاد ك در ٌحیسَ ةاالةردف ىلاكىث آف ٌصتث ةَ نکَ ،ُياف ركش ةاال را ةرای درخظض ةیظحر  یا ةرای افزایض ج

ةار ةَ اٌدازق ی ىّرد  ٌیاز از ىضصّؿ ةَ کار ةترید.    2یا  5جکرار کٍید. جّصیَ ىی گردد کَ ةرای ةِیٍَ شازی ُياف شطش 

ةرای کّارجزُا ك شٍگِای جزییٍی   K500 راٌیث ُا، ةرای گ: K400 ةرای اجياـ  کار ىی جّاف  یک  پرداخث کٍٍدق دیگر ىذم

 ةرای جياـ اٌّاع شطّح زایگزیً کرد.    GQ 500 پرشهیً ك 

آكرد  ك جٍِا ةا  یکتار اشحفادق شطش ةصیار  جرکیب ایً ىضصّؿ ُیچگاق در ُو پّطاٌی نکَ ُا  ىظکهی ةَ كزّد ٌيی

 درخظٍدق ىی طّد ك ُیچ جفاكت یا ٌلصی ىیاف شطّصػػػػی کَ  زداگاٌَ ةِیٍَ شازی طدق اٌد ایساد ٌيی طّد.  

ةار  6-2ةرای پرداخث ةؽد از پّنیض ك ةرای ةرگرداٌدف درخظٍدگیِ ُر شطضی ، ةخصّص شطّح  کٍَِ ، آٌِا را  ةا صداكم 

 ز ایً ىضصّؿ ةِیٍَ شازی کٍید . اشحفادق ا

 ةار اشحفادق از ىضصّؿ ةِیٍَ شازی کٍید.  2-5ةرای صفظ ك ٌگِداری پّنیض ، ُر شطضی را ةا 

 

 زمان خطک ضذن :   

 ةؽد از آف کَ ىضصّؿ کاىال خظک طد ، ىی جّاف ركی کف  رفث ك آىد کرد .  . 55

 

 زمان ضريع استفادٌ :

 خظک طد، کف ةرای اشحفادق آىادق اشث. .  ةؽد از آٌکَ ىضصّؿ کاىال 52

 

 محصًالت مکمل جُت تمیسکاری ي وگُذاری :

  ةرای جيیزکاریِای ىؽيّؿ )ركزاٌَ ( شطضی کَ ةا ایً ىضصّؿ ةِیٍَ شازی طػػػػػػػدق جّصیَ ىی طّد کَ از

=ALGAFLOOR   یا NEUGEL  . اشحفادق طّد 

  ةرای جيیزکاریِایِ ؼيلی شطضی کَ ةاSTAR SHINE  ِیٍَ شازی طدق جّصیَ ىی طّد از ةFABER 30  اشحفادق

 طّد. 
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  ةرای ایٍکَ درخظض ةَ دشث آىدق جّشطSTAR SHINE   ةَ طّر ىرجب صفظ طّد ، جّصیَ ىی طّد ازK400    ،

K500   یاGQ 500    .اشحفادق طّد 

   ةرای ىضافغث شطضی کَ ةاSTAR SHINE  ةِیٍَ شازی طدق  ، جّصیَ ىی طّد ازFABER 30  یا

DETERFUG     .اشحفادق طّد 

 

 راَىما ي دستًرالعمل  :

 ُرگز ىضصّؿ را ةر ركی شطّح خیس اشحفادق ٌکٍید؛ 

 کَ  ةیض از صد  داغ اشث ةَ کار ٌترید؛ ُرگز ىضصّؿ را ةر ركی شطّصی 

  ًدرزَ شاٌحیگراد اشث اشحفادق کٍید؛ 77جا  8ىضصّؿ را ةر ركی شطّصی کَ درزَ صرارت آٌِا ةی 

 ركی شطّصی کَ ةَ جازگی کارطدق اٌد  ك یا دكغاب آٌِا جازق ریخحَ طدق اشث  ةَ کار ىی ةرید  ،   ككحی ىضصّؿ را ةر

 خیصی آٌِا کاىال ةرطرؼ طّد؛ ازازق دُید  جا  چصتٍاکی  ك

  پیض از آٌکَ ىضصّؿ را ةر ركی  جياـ شطش اشحفادق کٍید ، جّصیَ ىی طّد کيی از آف را ةر ركی كصيحی کَ دیدق

 ٌيی طّد یا كطؽَ ای کَ ةالاشحفادق اشث اىحضاف کٍید جا كاةهیث آف ىّرد ةررشی كرار گیرد.

  

 تمیس کردن تجُیسات :

 زکردف كشایم اشحفادق طدق ىی جّاف از آب اشحفادق کرد. در پایاف کار، ةرای جيی

 

 وکات ایمىی  :

ٍُگاـ اشحفادق از ىضصّؿ، ُيّارق از جسِیزات صفاعحی طخصی ىٍاشب اشحفادق کٍید ك ةا دكث دشحّرانؽيم ُای ىرةّط ةَ ایيٍی 

 . ىضصّؿ را رؼایث کٍید

 

 اطالعات فیسیکی ي فىی

 کرم روگ                    ضکل ظاَری محصًل                                            

 سفیذ                   روگ                                                                     

 تی تً               رایحٍ                                                                        

 PH                                                                                        5.0   ±  0.5  

 

 وگُذاری :

 عركؼ را کاىال درةصحَ ك در ىکاٌی خٍک ك خظک كرار دُید. 

 عمر مفیذ :

 ىاق  ةّدق ك ةاید  در ةصحَ ةٍدی اصهی ك ىِر ك ىّـ طدق  ك در  ىکاٌی خظک ك خٍک ٌگِداری طّد.  27ؼير ىفید  ایً ىضصّؿ  
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 تستٍ تىذی :

   کیهّگرىی    8ةطری  7ُر زؽتَ طاىم 

 

 ضىاسایی خطرات محصًل:   

H302    . در صًرت تلعیذن ضذن مضر است 

H336   . تاعث  خًاب آلًدگی یا سرگیجٍ می ضًد  

H373    گردد .استفادٌ ی طًالوی ي دراز مذت مًجة آسیة تٍ اوذامُای تذن می 

P261   . از استىطاق تخار، گاز، غثار ي اسپری آن جذا ديری کىیذ  

P264    . پس از تماس، کامال ضستطً دَیذ 

P270   . در َىگام استفادٌ از ایه محصًل از خًردن، وًضیذن ي یا سیگار کطیذن اجتىاب کىیذ 

P271   ضذ استفادٌ کىیذ .فقط درفضای تاز یا درمحیطی کٍ دارای تًُیٍ مىاسة می تا 

P280   . از دست کص َا ، لثاس، عیىک ي ماسک ایمىی استفادٌ کىیذ 

 

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 ىرازؽَ کٍیدFaber Chimica  از صق جغییر دادف دادق ُا ك اطالؼات ىّزّد

 در ةركطّر را ةرخّرداراشث.

اطالؼات ىّزّد در ایً ةركطّر ةر اشاس جسرةَ گصحردق ىا درزىیٍَ  جضلیلات فٍی ك ؼيهیاجی ىضصّؿ ارائَ طدق اشث. اىا در ُر 

ىّرد ٌغرطيا ك ٌّع ىّاد ىّرد اشحفادق در صّرت طيا ةاید جصث اكنیَ را ةرای ةررشی ىٍاشب ةّدف ىضصّؿ ةرای ىّارد اشحفادق 

ىضصّؿ اٌساـ دُید. اطالؼات ك پیظٍِادات ارائَ طدق را ٌيی جّاف ةَ ؼٍّاف جؽِد ك یا ىصئّنیحی از زاٌب ىا در ٌغر داطث زیرا 

حی را در كتاؿ ُر گٌَّ ىصئّنی Faber Chimica Srlطرایط ك ركش اشحفادق از ىضصّؿ از زاٌب ىا غیر كاةم کٍحرؿ اشث. ةٍاةرایً 

 ىضصّؿ را رد ىی کٍد. دادق ُا ك پیظٍِادات ارائَ طدق در راةطَ ةا اشحفادق از

 

 

 

 

 

 

 

 

 58، طتلَ ُظحو، كاصد :78آدرس= طریؽحی، خیاةاف کالُدكز، ةیً ىؽحلد ك ٌاىدار، پالؾ 

 :2296887فکس=     29976672جهفً= 


