
 
 

 پًلیص زوی ي صیقل دادن )ًَویىگ(

TCB 12 
کرم جال دَىدٌ ، کار با آن سریع ي آسان است ، برای پًلیص زدن ي وگٍ داری 

 سطًحی کٍ از گراویت، کًارتس ي سرامیک پًرسلیه ساختٍ ضدٌ اود.

اشث کَ ةر پایَ آب شاخحَ طده کَ ةرای اشحفاده ةر روی شطّح شخث و فظرده گراٌیث،  ایً ىضصّل یک کرم پّنیض

 ةَ کار ةرده ىی طّد.  کّارجز و شراىیک پّرشهیً

فرىّل خاص آن ةاؼخ ىی طّد کَ اشحفاده از آن ةصیار آشان و شریػ ةاطد و ةر روی شطش درخظض و ةراكی زیادی را     

 ةیً ٌيی رود و ةاكی ىاٌده ُای شطضی ةر زای ٌيی گذارد.    ایساد ىی کٍد و درخظض آن را از

ةَ خاطر کارةرد شریػ و آشان ، ایً  ىضصّل یک راه صم ایده آنی ةرای صفظ درخظض  شطّح ةزرگ کف طتلات 

کَ در  شاخحياٌِا ىی ةاطد کَ ىؽيّال پّنیض زدن و صفظ درخظض آٌِا ةصیار شخث ىی ةاطد. ةَ خاطر ایً ٌّآوری

 وزّد دارد  ؼيهکرد ایً ىضصّل  در صلیلث ةصیار شریػ ، ىّدر و طّالٌی ىدت  خّاُد ةّد.     TCB 12فرىّل  

ایً ىضصّل ةرای شطّصی کَ ةر آن ةِصازی طده اٌد ىلاوىث ةاالیی در ىلاةم رفث و آىد  ایساد ىی کٍد، زهّی   

حداول  کفِا را آشاٌحر و راصث جر ىی شازد .  ایً کذیف طدن را ىی گیرد  و در ةراةر نکَ ُا ىلاوم اشث و کار ٌگِداری ى

 ىضصّل  ةاؼخ نغزٌده طدن و شُر ةّدن  کف شاخحياٌِا ٌيی گردد. 

ایً ىضصّل ىی جّاٌد زایگزیً ىٍاشتی ةرای آخریً ىرصهَ از روٌد پّنیض ةركی ةاطد ،ةَ ُيیً جرجیب ىی جّان آن را 

ةَ روٌد ىکاٌیکی جٍِا  درخظض ةیظحری داده و در ؼیً صال   زایگزیً اٌّاع پّنیظِای طٍی کرد کَ ةَ کفِا ٌصتث

 ٌصتث ةَ ىصرف آب ، و اٌرژی صرفَ زّیی ةیظحر و در زىان کيحری ایً کار را اٌسام داد.  

ةَ خاطر کارةرد  آشان و اشحفاده شریػ آن ، ایً ىضصّل ىی جّاٌد ةَ ؼٍّان یک راه صهی ةرای ٌگِداری و ةازشازی 

ةَ ؼٍّان  STAR Shineکَ درخظض خّد را ةَ خاطر اشحفاده از آب از دشث داده اٌد اشحفاده طّد ، یا از  شطّصی

کارةرد ٌِایی در پروشَ درخظض ىاٌدگارجر اشحفاده کرد ، یا ةرای ةازگرداٌدن عاُر کَ كتال ةا ایً ىضصّل پّنیض خّرده 

 طده  ىی جّان اشحفاده کرد.  

 

 ی ایه  محصًل :  يیژگیُا ي مسیت استفادٌ 

 ، ةَ طّر کاىم غتارشطّح را ىی زداید 

 ،ؼيم جيیزکاری ةصیار آشاٌحر ىی گرداٌد 

 .ىّزب جغییری در خفاعث شخحی شطش ٌيیظّد 

 ،کارةردی شریػ و آشان دارد 

 ،ٌحیسَ ای یکدشث ةؽد از اجيام کار ٌظان ىی دُد 

 ،شطّح ىحخهخم را ةَ  خّةی  آب ةٍدی ىی کٍد 

 و آىد ةاال  ىلاوم ىی شازد، شطش کار را در رفث 

 ،صالل ایً ىضصّل آب ىی ةاطد 
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 ،جِی از ىّاد واکصی 

  .ةدون ایساد اشیتی در زىان ُو پّطاٌی 

 

 مًارد کاربرد :

 ایً ىضصّل ُو ىی جّان ةرای شطّصی کَ در داخم و ُو شطّصی در خارج اشحفاده کرد ؛ از

ایً ىضصّل ىٍاشب اشحفاده ةرای = کّارجز رزیً آگهّىرایث ، گراٌیث ، شراىیک پروشهیً کاىال صیلهی  ، شراىیک 

 نؽاةدار صیلهی ، ىی ةاطد؛

فاده یا رفث وآىد درخظض خّد را از دشث ىی دٍُد ایً ىضصّل ىٍاشب ةرای جياىی ىّاد شیهیس دار کَ ٍُگام اشح

 ىی ةاطد. 

 

 پًضاوىدگی : 

m2/l :7-87  

 

 :  تجُیسات کاربردی

 ةاطد جرزیش دارد  HP  (2.2 HP ) 2ىاطیً پّنیض زٌی جک دیصکی کَ كدرجی ةراةر 

 

 مراحل کار: 

 آمادٌ سازی ي تمیسکردن سطًح : 

 اةحدا شطش کار ةَ دكث جيیز کرده و ىطيئً طّید ُر گٌَّ غتار و آدار کذیفی  را پاک کرده اید. -5

.جّصیَ ىی طّد کَ ةرای اداىَ کار ٍُگام اشحفاده از ىضصّل، ىرصهَ ةَ ىرصهَ  پیض ةروید، ةرای پّطض ةیظحر  -2

 ىحر ىرةػ  اشحفاده طّد.  2جا  5شطش کار  جلریتا  ُر ةار 

ایً ىضصّل ةرای شطّح خیس اشحفاده ٌکٍید؛ ونی ىی جّاٌید آن را در شطّصی کَ دارای کيی رطّةث  ُرگز از  -6

 ُصحٍد ٌیز اشحفاده کٍید. ةٍاةرایً شؽی کٍید ٍُگام اشحفاده شطش ىّرد ٌغر جا زای ىيکً خظک ةاطد. 

 درزَ شاٌحیگراد ةاطد. 77جا  8دىای ىضیط  ةرای اشحفاده  ایً ىضصّل ةاید ةیً   -7

 ٍُگام کار ةا ایً ىضصّل  جياىی شطّح ىساور ىی ةایصث از آغظحَ طدن ةَ ایً ىّاد ىضافغث گردد.   -8

 

 کاربرد: 

كاطق غذاخّری از  2/3ىلدار کيی از ایً ىاده را ىصحلیيا ةر روی شطضی کَ ةاید پّنیض زده طّد ریخحَ ، ىؽيّال  -9

 زدن یک جا دو ىحر از شطش کافی ىی ةاطد.  ىضصّل ةرای پّنیض

ةَ ىضض ایٍکَ ىضصّل را ةر روی شطش کار ریخحید، کار را ىاطیً جک دیصکی کَ ةا یک اشفٍر شفید ةر روی آن  -:

دور در داٌیَ کار را اداىَ دُید. شپس ىاطیً را ةَ صّرت دوایر ُو ىرکز ةر روی  277جا  587و ةا   ىحٍغیو طده اشث

 ید جا ىضصّل ةَ طّر یکٍّاخث و کاىم ةَ ُو زا ةرشد.شطش ةچرخاٌ
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زدن را آٌلدر اداىَ دُید جا ىضصّل ةَ طّر کاىم خظک طده )روش زال دادن  خظک( دكث کٍید کَ  ؼيم پّنیض -;

 ایً ؼيم را از شيث ىرکز ةَ ةیرون اٌسام داده جا جياىی شطّح را ةَ یک اٌدازه صاف و یکدشث پّطض دُید. 

 جکرار کٍید..شپس در ىرصهَ ةؽد ؼيم پّنیض زدن را  ُيان طّر کَ در ةاال جّطیش داده طد  ->

ةؽد از ایٍکَ جيام شطش آن ىضیط را پّنیض کردید جياىی ةاكیياٌده ةر روی شطش را ةا اشحفاده از یک جک پارچَ  -57

 خظک یا کيی ىرطّب یا ةا یک زاروةركی یا یک زارو دشحی ةَ طّر کاىم پاک کٍید.

ةرای درخظض یا پّطض ةیظحر ایً ىاده و ىلاوىث آن ٌصتث ةَ کذیفی ،  ُيان روش ةاال را جکرار کٍید. ؼيّىا جّصیَ 

ةار ةَ اٌدازه ٌیاز از ُيان ىضصّل را ةَ کار ةترید.  جرکیب ایً  ىضصّل   2یا  5ىی گردد کَ ةرای ىضّطَ ُای ىظاةَ  

ّاره ةؽد از دشحیاةی ةَ درخظض ىّرد ٌغر، ُیچ جفاوجی ةیً ُیچگاه ةاؼخ ٌاُيصان ةّدن پّطض ٌيی گردد و ُي

 شطّصی کَ زداگاٌَ ةِصازی طده اٌد ٌخّاُید یافث. 

 

 مدت زمان خطک ضدن :   

 ةؽد از آن کَ ىضصّل کاىال خظک طد ، زىان اٌحغار دیگری الزم ٌیصث و شطش خظک ىی ةاطد.

 

 بازگطایی سطح برای رفت يآمد:

 کاىال خظک طد، ىی جّان شطش را ىّرد اشحفاده كرار داد.ةؽد از ایٍکَ ىضصّل 

 

 محصًالت مکمل  تمیسکاری يوگُداری :   

ةرای جيیزکاریِای ىؽيّل )روزاٌَ (  شطضی کَ ب ایً ىضصّل ةِصازی طده اشث جّصیَ ىی طّد از  -

=ALGAFLOOR   یا NEUGEL  .ةراشاس ٌّع ىّاد اشحفاده کرد 

ةِصازی طده اشث جّصیــــــَ ىی طّد   TCB 12ؼيلی و از ةیً ةردن واکس اونیَ کَ ةا  ةرای جيیزکاریِای -

 ةراشاس ٌّع ىاده اشحفاده کرد.   DETERFUGیا  FABER 30از

 

 :َا ییَا ي راَىما دستًرالعمل

 ُرگز ىضصّل را ةرای شطّح خیس اشحفاده ٌکٍید، -

 کَ شطش آٌِا ةیض از صد گرم طده اشث ةَ کار ٌترید، ُرگز ىضصّل را ةرای شطّصی -

 درزَ شاٌحیگراد اشث اشحفاده کٍید، 77جا  8ىضصّل را ةرای شطّصی کَ درزَ صرارت آٌِا ةیً  -

وكحی ىضصّل را ةرای شطّصی کَ ةَ جازگی کارطده اٌد  و یا دوغاب آٌِا جازه ریخحَ طده اشث  ةَ کار ىی ةرید   -

 چصتٍاکی  و خیصی آٌِا کاىال ةرطرف طّد،، ازازه دُید  جا  

پیض از آٌکَ ىضصّل را ةرای جيام شطش اشحفاده کٍید ، جّصیَ ىی طّد کيی از آن را ةر روی كصيحی کَ دیده  -

 ٌيی طّد یا كطؽَ ای کَ ةالاشحفاده اشث اىحضان کٍید جا كاةهیث آن ىّرد ةررشی كرار گیرد. 
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 :تمیس کردن تجُیسات

 طصحظّ داد. از آبدر پایان پروشَ اشحفاده از ىضصّل، جسِیزات ىّرد اشحفاده را ىی جّان ةا اشحفاده 

 

 :ایمىیوکات 

طخصی ىٍاشب اشحفاده کٍید و ةا دكث دشحّرانؽيم ُای ىرةّط ٍُگام اشحفاده از ىضصّل، ُيّاره از جسِیزات صفاعحی 

  ةَ ایيٍی ىضصّل را رؼایث کٍید.

 اطالعات فیسیکی ي فىی

 کرم روگ                  ضکل ظاَری محصًل                                        

 سفید           روگ                                                                       

 بی بً           رایحٍ                                                                      

   g/l 02  ± 0201     راد                   گ یدرجٍ ساوت 02 یگراوص خاظ در دما

PH                                                                                     2.0  ±  0.2                                              

 

 :وگٍ داری

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

 

 عمر مفید: 

   و ىّم طده، ٌگَ داری در ىکاٌی شرد و خظک. ىاه در ةصحَ ةٍدی اصهی، ىِر69

 بستٍ بىدی :

  َةطری 52ةَ صّرت ةطری = ُر زؽت 

 كّطی  7= ُر زؽتَ  ةَ صّرت كّطی 

 

 : ضىاسایی خطرات محصًل

   H319 باعث سًزش جدی چطمی می گردد. 

  P264  .بعد از تماس بطًر کامل ضستٍ ضًد.  

  P280از دست کص َا ، لباس، عیىک ي ماسک ایمىی استفادٌ کىید . 

  P305+P351+P338 آن را با دقت با آب برای چىد دقیقٍ بطًیید يدر صًرت  اگر در داخل چطمتان پرید

 داضته لىس آن را دربیايرید ي بٍ ضستطً ادامٍ دَید. 
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اده ُای فٍی ایً ةروطّر زایگزیً جيام ٌصخَ ُای كتهی طده اشث. ُيیظَ ةَ آخریً ٌصخَ داده ُا کَ در شایث د

www.fabersurfacecare.com  .ىّزّد اشث ىرازؽَ کٍیدFaber Chimica  از صق جغییر دادن داده ُا و اطالؼات

 ىّزّد در ةروطّر را ةرخّرداراشث.

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

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

اشحفاده در ىضصّل اٌسام دُید. اطالؼات و پیظٍِادات ارائَ طده را ٌيی جّان ةَ ؼٍّان جؽِد و یا ىصئّنیحی از زاٌب ىا در ٌغر 

ُر گٌَّ  Faber Chimica Srlداطث زیرا طرایط و روش اشحفاده از ىضصّل از زاٌب ىا غیر كاةم کٍحرل اشث. ةٍاةرایً 

 ىضصّل را رد ىی کٍد. حی را در كتال داده ُا و پیظٍِادات ارائَ طده در راةطَ ةا اشحفاده ازىصئّنی
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