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 ایً ىدصّل کرىی ةر پایَ آب اشث کَ ةرای پّنیض زدن شعّح ةکار ىی رود.

ةدون ایجاد جفاوجی در درخظٍدگی ایً دو شعح اشحفاده ىی  ایً ىدصّل پیظرفحَ  ُو ةرای پّنیض زدن ىرىریث و ُو گراٌیث

 طّد و ُيچٍیً ةدون داطحً ٌیازی ةَ ىدصّل دیگر ةرای پّنیض زدن ایً ٌّع شعّح.

ىدصّنی ایده آل ةرای پّنیض زدن شعّخی کَ از جرکیب ىرىریث، الیو اشحّن، جراورجً ، گراٌیث ، کّارجز و شراىیک شاخحَ طده 

 ی کَ جٍِا از یک ٌّع شٍگ شاخحَ طده اٌد.اٌد و ُيچٍیً شعّخ

در واكؽ ایً ىدصّنی ةا کارةرد آشان و شریؽ اشث، و   ُیچ گٌَّ ٌلصی ةجای ٌيی گذارد، و ادر طیظَ ای ةصیار روطٍی ةا ىلاوىث 

 ؾانی در ةراةر رفث و آىد دارد.

ٌیازی ةَ آب ٌدارد، و ةاؾخ افزایض  ایً ىدصّل ىٍاشب ةرای ةَ شازی شعّح ةزرگ ىی ةاطد، ایً ىدصّل ةرای ةکارگیری

 درخظٍدگی و خفغ رٌگ اونیَ ىّاد کَ در ظّل ىدت از ةیً ىی رود ىی طّد. 

 ٍیژگیْا ٍ هسیت استفادُ ی ایي هحصَل :   

 .افزایض درخظٍدگی 

 .شخحی ةاال 

 .ىلاوم در ةراةر رفث و آىد ؾاةر 

 .ٌحیجَ شریؽ 

 .ىلاوم در ةراةر ؾّاىم ىضر 

 هَارد استفادُ:

 ةرای ىصارف داخهی و خارجی ةکار ةرده ىی طّد.

 کّارجز و شراىیک.-گراٌیث-جراورجً-الیو اشحّن-ىٍاشب ةرای شعّح: ىرىریث

 :اًٌذگیپَش

m2/l:7-87    

 تجْیسات کاربردی:

 ىی ةاطد، ةرس دشحی. hp2   ىاطیً جک دیصکی کَ دارای كدرت
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 کاربرد:

 ىدصّل، ةخض کّچکی را ةرای اظيیٍان از ىٍاشب ةّدن ىدصّل و ٌحیجَ ٌِایی ىّرد آزىایض كرار دُید.  كتم از ةکارگیری

كاطق از ىدصّل را ةرای ایجاد پرداخحی خظک ةر  2-5ىحرىرةؽ طروع کٍید، در ُر كصيث  2-5ةا كصيث کّچکی از شعح خدود 

 روی شعح ةریزید و ةا پد شفید و ىاطیً پروشَ را اداىَ دُید.

 خظک طّد.ةا ظّالٌی طدن خرکث ىاطیً ةرای از ةیً ةردن ضایؿث ةاكی ىاٌده خداالىکان پروشَ را اداىَ دُید جا 

ةرای دشث یاةی ةَ درخظٍدگی ةاال ، پروشَ را دوةاره جکرار کٍید. ىدصّل ُیچ گٌَّ جادیری ةرجای ٌيی گذارد اگرچَ زىاٌی کَ ةَ 

 ةخض جداگاٌَ جداگاٌَ پّنیض خّرده ةَ وجّد ٌخّاُد آىد. 2ٌِایث درخظٍدگی رشیدید ُیچ گٌَّ کاشحی ةیً 

 ةاكی ىاٌده ُای ةر روی شعح را ةا جاروةركی پاک کٍید. ةؿد از پّنیض زدن شعح، آةکظی کرده و 

 تویسکردى تجْیسات:

 در پایان کار، ةرای جيیزکردن وشایم اشحفاده طده ىی جّان از آب اشحفاده کرد. 

 

 ًکات ایوٌی  :
ىرةّط ةَ ایيٍی ٍُگام اشحفاده از ىدصّل، ُيّاره از ججِیزات خفاػحی طخصی ىٍاشب اشحفاده کٍید و ةا دكث دشحّرانؿيم ُای 

 . ىدصّل را رؾایث کٍید

 اطالعات فیسیکی ٍ فٌی

 فشردُ                               شکل ظاّری هحصَل                                            

 سفیذ              رًگ                                                                    

 بی بَ            رایحِ                                                                     

PH                                                                                    5.0  ±   7.2                    

 

 ًگْذاری :

 ػروف را کاىال درةصحَ و در ىکاٌی خٍک و خظک كرار دُید.    

 

 عور هفیذ : 
 ىاه  ةّده و ةاید  در ةصحَ ةٍدی اصهی و ىِر و ىّم طده  و در  ىکاٌی خظک و خٍک ٌگِداری طّد.  27ؾير ىفید  ایً ىدصّل  
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 بستِ بٌذی:

  ؾدد در ُر جؿتَ 7    کیهّیی 8ػرف 

 خطرات: ییشٌاسا

H302   .در صَرت بلعیذُ شذى بسیار هضراست 

H373    .در صَرت استفادُ هکرر ٍ طَالًی هذت باعث صذهِ زدى بِ ارگاًْی بذى هی شَد 

P260  تٌفس بخار، اسپری ٍ شعلِ ٍ... جلَگیری شَد.  از 

P261   .بعذ از استفادُ بِ طَر کاهل آبکشی شَد 

P270   .در زهاى استفادُ از ایي هحصَل، از خَردى ٍ آشاهیذى ٍ ّوجٌیي استعوال دٍخاًیات پرّیس کٌیذ 

P271    .تٌْا در هحیط ّای سرباز ٍ یا دارای تَْیِ هٌاسب از هحصَل استفادُ کٌیذ 

P280   .از هحافظت کٌٌذُ چشن ٍ صَرت ٍ ّوچٌیي دستکش استفادُ شَد 

 

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 ىراجؿَ کٍیدFaber Chimica  از خق جغییر دادن داده ُا و اظالؾات ىّجّد

 در ةروطّر را ةرخّرداراشث.

جدلیلات فٍی و ؾيهیاجی ىدصّل ارائَ طده اشث. اىا در   اظالؾات ىّجّد در ایً ةروطّر ةر اشاس ججرةَ گصحرده ىا درزىیٍَ

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

از جاٌب ىا در ٌؼر داطث در ىدصّل اٌجام دُید. اظالؾات و پیظٍِادات ارائَ طده را ٌيی جّان ةَ ؾٍّان جؿِد و یا ىصئّنیحی 

ُر گٌَّ ىصئّنیحی را  Faber Chimica Srlزیرا طرایط و روش اشحفاده از ىدصّل از جاٌب ىا غیر كاةم کٍحرل اشث. ةٍاةرایً 

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