
 هحافظت کٌٌذُ

YS ONE 

ّای سٌگ سراهیک، سٌگ پَرسلیي، کفپَش ضذ لغسش بر رٍیآب، بْسازی هحصَلی بر پایِ 

 سیلیسین ٍ کَارتس 

YS ONE  جياس )ٌّؼی ةِصازی ةر پایَ آب اشث کَ ةَ طّر خاص ةَ ىٍغّر افزایض شطح(grip  روی شراىیک، شٍگ گچ، کّارجز

 ةرد.طده و جّشؽَ یافحَ اشث و ىظکالت ىرةّط ةَ شطّح نغزٌده آٌِا را از ةیً ىیو کفپّش شٍگ ُای شیهیکٌّی طراخی 

YS ONE َةَ طّر ىصحلیو ةر روی شطّخی کَ ةِر روی آٌِا اؼيال طده اشث جادیر گذار  ٌّؼی ىدػّل ىٍدػر ةفرد اشث ک

ىّجب جلّیث خروج آب ةرای افزایض کٍد کَ ةَ چظو غیر ىصهح كاةم ىظاُده ٌیصث و فرشایظی را ایجاد ىی-اشث، ٌّؼی ریز 

 گردد.ىی افراد شطح جياس ةا شٍگ و ةٍاةرایً کاُض نغزٌدگی شطح در طرایط ىرطّب، چَ ةا کفض و یا چَ پای ةرٍَُ

، کفپّش ىّرد ٌغر دیگر ةَ طّر ىٍغو ٌیازی ٌگِداری YS ONEا اشحفاده از ایً ىدػّل آشان اشث و پس از ةِصازی شطح ة

 نغزش آن ٌدارد.جِث خفظ شطح غیر 

 YS ONEُا و زىان ةٍدی  ارائَ طده جِث اشحفاده غدیح از آن آشان اشث. اشحفاده از آن در غّرت رؼایث ٌيّدن دشحّرانؽيم

 رٌگ ىّاد جدث ةِصازی را جغییر ٌخّاُد داد.

 :ّاٍیژگی ّا ٍ هسیت

 ىدػّنی ةر پایَ آب 

 آوردویژگی ُای ؽد نغزش ؼانی را ةرای ىّاد ةَ ارىغان ىی 

 کارةرد شریػ و آشان 

 جادیر طیيیایی ىصحلیو روی شطح ىّاد 

 گذاردای از خّد روی شطح ىّرد اشحفاده ةَ جای ٌيیپرداخث یا ةاكی ىاٌده 

 ةِصازی ةا ادر ةصیار طّالٌی ىدت 

 ٌگِداریی  ىٍغو و ىداوم ىّرد ٌیاز ٌیصث 

 هَارد کاربرد : 

 رجی اشحفاده کرد. ایً ىدػّل را ىی جّان در ُر دو شطح داخهی و خا

، شراىیک نؽاب دار، کهیٍکر، گراٌیث، شفانیً شٍگ ٌيای پّرشهیً ىذاب  ىٍاشب ةرای اشحفاده ةر: آگهّىرای کّارجز رزیً ، ةازانث

 پّنیض طده ، شفال پّرشهیً طتیؽی، و شفانیً پّرشهیً دارای ةافث یا ىػٍّؼی .
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 :قذرت پَضاًٌذگی

    m2 / l20/10 

 :تجْیسات کاربردی

 ةرس، اپهیکاجّر نيتز وول، غهطک،

 هراحل کار:   

 آهادُ سازی ٍ تویسکردى سطَح :   

 غتار یا خاکی روی شطح وجّد ٌداطحَ ةاطد. . شطح را ةا دكث جيیز کٍید و اطيیٍان خاغم کٍید کَ ُیچی گرد و1

 را ةرای شطّح ىرطّب یا ٌيٍاک اشحفاده ٌکیٍد. ىدػّل ةاید ةروی شطّح جا خد اىکان خظک اؼيال طّد. YS ONE  . ُرگز 2

3 .YS ONE  جریً زىان در طّل روز اشحفاده کٍید.در خٍک 

 اشحفاده ٌکٍید. YS ONE. اگر شطح ىّرد ٌغر در ىؽرض ىصحلیو ٌّر خّرطید كرار دارد ،از 4

5 .YS ONE  ًدرجَ شاٌحیگراد اشحفاده کٍید. 40+ و  5را روی شطّخی ةا درجَ خرارت ةی + 

 ٍُگام کار ةا ایً ىدػّل  ىراكب شطّح  ىجاور  ةاطید  کَ  ةَ ایً ىّاد آنّده ٌگردد. . 6

ش ُای ةِصازی پیظیً ىّجّد ةروی شطّح ،  از جيهَ واکس، رزیً، و غیره، و غیره ةاید از شطح جدث ةِصازی پاک . جيام رو7

در جياس  YS ONEطٌّد. ةَ ىٍغّر دشث یافحً ةَ ةِحریً ٌحیجَ ةِصازی ةا اشحفاده از ایً ىدػّل ایً خائز اُيیث اشث کَ 

 یر نغزٌدگی ىاده ایجاد گردد.ىصحلیو ةا شطح  ىّرد ٌغر كرار گیرد جا کَ خاغیث غ

 رٍش استفادُ :  

ةا جّجَ ةَ گصحره وشیؽی از ىّاد کَ ىيکً اشث ٌیاز ةَ ةِصازی ةدون نغزٌدگی داطحَ ةاطٍد و جفاوت آٌِا از ٌغر جرکیب، ىلاوىث و 

ةدون جغییر عاُر اغهی آٌِا ، ،  ؽروری  وىیزان شخحی شطح جِث رشیدن ةَ ةِحریً ٌحیجَ در خػّص کیفیث غیر نغزٌدگی، 

اٌجام طّد. ایً جصث ةاید  YS ONE اشث کَ جصث اونیَ جِث طٍاشایی ةِحریً زىان ىيکً جِث ةركراری جياس ةیً شطح و  

ٍِان در شراشر شطح ىّرد ٌغر، ةر روی كطؽَ از ىّادی کَ ٍُّز ةکار گرفحَ ٌظده اشث، و یا  در ٌاخیَ ای پ ةِصازیكتم از اؼيال 

 غّرت گیرد.  

 ةَ طّر کهی ةِحریً فّاغم زىاٌی جِث اؼيال ىدػّل را ىی جّان ةَ غّرت زیر خالغَ کرد:

 دكیلَ 40-10 شراىیک و  شٍگ پّرشهیً : ةیً  -

 دكیلَ 30-60کهیٍکر و آگهّىرای ةرپایَ کّارجز : ةیً   -

 دكیلَ 90جا  60گراٌیث: ةیً  -
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ایً زىاٌِا ةر اشاس گصحرده جریً شطح ججرةَ فٍی و ؼيهی ىاشث. ةا ایً خال، آٌِا غرفا راٍُيا ُصحٍد و ةاید فلط ةَ ؼٍّان زىاٌی 

 ىرجػ خیً اٌجام جصث اونیَ آن رؼایث طٌّد.

کیفیث غیر نغزٌدگی ىاده خیً اٌجام جصث اونیَ ةاید ةؽد از  آةکظی کاىم شطح ةا  ةا ىلدار زیادی آب در اٌحِای پروشَ اشحفاده از 

 ای از ىدػّل در ارائَ ٌحیجَ ٌادرشث جهّگیری طّد .ىدػّل ةررشی طّد جا از از پیدایض ُر ةاكی ىاٌده 

 ا ؽروری زیر ةاطد:ارزیاةی ٌحایج ةاید ةا رؼایث  ٌکات شاده اى

 ٌاخیَ جصث طده را در طرایط ىرطّب کف یا شطح ةررشی کٍید. -

 ةَ غّرت دشحی شطح را ةا ٌّک اٌگظحان ىدک ةزٌید ، شطح را ةرای طتیَ شازی وزن یک  طخع پیاده رو فظار دُید . -

 ىطهػ طّید.) gripایجاد طده )شطح جياس ىیزان ٌاخیَ جصث طده را  ةا یک ٌاخیَ ةِصازی ٌظده ىلایصَ کٍید جا ایده خّةی از  -

. ىدػّل ةرای اشحفاده ةدون ؼيم ركیق شازی اشث. ىلدار كاةم جّجِی از ىدػّل را ةَ طّر ىصاوی روی شطح جيیز و خظک ةا 8

طده اشث اشحفاده از اةزار ىّرد ٌغر ةریزید واز ایٍکَ جيام شطح جدث ةِصازی ةَ طّر کاىم در جياىی ٌلاط ةَ طّر ىصاوی پّطیده 

 اطيیٍان خاغم کٍید.

. ىدػّل را ةَ ىدت زىان ةدشث آىده در جصث اونیَ ةَ خال خّد ةگذارید. در طی ایً زىاٌتٍدی، ایً ىّؽّع خائز اُيیث اشث 9

را ىجددا ، ةا ىلدار  YS ONEای از ىدػّل ةَ طّر یکٍّاخث و پّطیده طده ةاطد. ةٍاةرایً، در غّرت نزوم، کَ شطح ةا الیَ

ی از ىدػّل روی شطح پخض کٍید. وجّد ٌّاخی کَ در طّل ؼيم ةِصازی ةا ىدػّل ٌاىترده پّطیده ٌظده ةاطد ىيکً ةیظحر

 یا شطح غیر نغزٌده و  ٌاُيّار طّد.  اشث ةاؼخ پیدایض عاُری ٌِایی ٌاىٍاشب و

پاک جّاٌید ةرای ایٍکار از یک ىیدر جصث، جيام ىّارد اؽافی را  از روی شطح ةردارید، طيا  جؽییً طده. ةؽد از ىدت زىان 10

 ىایػ اشحفاده کٍید و شپس ةالفاغهَ آن را ةا ىلدار زیادی آب جيیز ةظّیید. کٍٍده 

خذف ةاكی ىاٌده ُا و طصحظّ ی آٌِا ةا آب جيیز ؼيهیاجی اشث کَ ةاید ةا دكث ُرچَ جياجر ةا جّجَ ةَ زىان جياس واكؽی ةیً 

آغاز کٍید، دكث داطحَ ةاطید  YS ONEُا را  ةَ ىدؼ اشحفاده از ىاٌدهایً رو، خذف ةاكی ىدػّل و شطح ىّرد ٌغر اٌجام طّد. از

ُا را  از ٌاخیَ جدث ةِصازی ةا ُيان ىدت زىان ىّرد اشحفاده جِث اؼيال آن ةر شطح ىّرد ٌغر خذف کٍید. ایً ؼيم ةاكی ىاٌده

 ٍد. طّد کَ ىدػّل ةرای ىدت زىان یکصان در جيام شطح ؼيم کةاؼخ ىی

ةَ ىٍغّر شاده جر طدن کهیَ ىراخم اشحفاده از ىدػّل، جّغیَ ىی طّد در غّرجیکَ شطح جدث  ةِصازی گصحرده اشث ایً 

ٌّاخی را ةا جّجَ ةَ زىان جياس جؽییً طده جلصیو ةٍدی کٍید و ٌّاخی کّچکحر ةروی شطح ٌیازىٍد ةَ زىان جياس اٌدکی ٌیز 

 ةاید شطح را ةَ ٌّاخی ةزرگحر جلصیو کرد. ُصحٍد. در غّرت زىان جياس طّالٌی جر،

 : زهاى خطک ضذى

 طّد.ُيزىان ةاخظک طدن آب ىّرد اشحفاده جِث طصحظّی شطح خظک ىی YS ONEشطّح جدث ةِصازی ةا 
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 یا سطح هَرد ًظر برای عبَر ٍ هرٍر:  افتتاح کف

 جّان جِث ؼتّر و ىرور ؼيّم ةاز کرد.را ةَ ىدؼ خظک طدن کاىم ىی  YS ONEشطّح جدث ةِصازی ةا 

 هحصَالت  هکول  تویسکاری ًٍگْذاری :

زیر را جّغیَ ىی کٍیو:  ةِصازی طده اشث، ىا اشحفاده ازىّارد YS ONEةرای جيیز کردن ىؽيّنی شطدی کَ ةا   -

NEUGEL یا ALGAFLOOR    

 FABERىا ىّارد زیر:  YS ONEةرای جيیز کردن ؼيلی و جکيیهی و جِث خذف واکس اونیَ از شطح جدث ةِصازی ةا  -

 کٍیورا ىطاةق ةا ٌّع ىّاد جّغیَ ىی DETERFUGیا ِ  30

 دستَرالعول ّا ٍ راٌّوایی ّا:

 ىّرد اشحفاده كرار گیرد.ىدػّل ةاید ةدون ؼيم ركیق شازی  -

 ُرگز ىدػّل را روی شطّح پایَ آُک اشحفاده ٌکٍید. -

 ُرگز ىدػّل را روی شطّح ٌيٍاک یا خیس اشحفاده ٌکٍید. -

 ُرگز ىدػّل را روی شطّح ةیض از خد گرم اشحفاده ٌکٍید. -

 ر دُید.ٍُگام اشحفاده از ىدػّل روی شطح ىّرد ٌغر، ٌتاید آن را در ىؽرض ىصحلیو ٌّر خّرطید كرا -

 + درجَ شاٌحیگراد اؼيال کٍید.40جا  5ىدػّل را روی شطّخی ةا دىای ةیً + -

ٍُگام اشحفاده ازىدػّل ةرروی شطّخی کَ ةَ جازگی روی آن از دوغاب ریخحَ اید، غتر کٍید جا دوغاب یا ىاده چصتٍده  -

 ةَ طّر کاىم خظک طّد و شپس ىدػّل را ةکار ةترید. 

وی جيام شطح ىّرد ٌغر، جّغیَ ىی طّد کَ ٌاخیَ کّچکی از شطح، یا ٌاخیَ ای غیرآشیب كتم از اشحفاده از ىدػّل ر  -

 .پذیر یا ةال اشحفاده جِث ةررشی ىٍاشب ةّدن ىدػّل ةرای اشحفاده جصث کٍید 

 تویس کردى تجْیسات:

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

 ًکات ایوٌی  :

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

 ىدػّل را رؼایث کٍید. 

 اطالعات فیسیکی ٍ فٌی

 هایع ضفاف    ضکل ظاّری هحصَل                                                 

 کْربایی      رًگ                                                                          

 سذر        رایحِ                                                                       

PH                                                                                  0,0 ± 1,0 

  g/l    10 ± 1000      درجِ ساًتیگراد                20گراًص خاظ در دهای 
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 :ًگِ داری

 .ٌگَ داری کٍیدعرف را ةا در ةصحَ و در جای خظک و خٍک 

 عور هفیذ: 

 .ىاه در ةصحَ ةٍدی اغهی، ىِر و ىّم طده، ٌگَ داری در ىکاٌی شرد و خظک 36

 :بستِ بٌذی

 ةطری در ُر جؽتَ 12 نیحری  1 ةطری -

 كّطی در جؽتَ   4 نیحری  5 كّطی -

 نیحری  10 كّطی -

 :ضٌاسایی خطرات هحصَل

H314     باعث سَختگی جذی پَست ٍ صذهات ضذیذ چطن هی ضَد 

P260       اسپری/ بخار / حواقت / گاز / گاز / عذم تٌفس گرد ٍ غبار. 

P264      پس از تواس کاهال ضستِ ضَد. 

P280      حفاظت از صَرت/ هحافظ چطن / لباس ّای هحافظ / پَضیذى دستکص ّای هحافظ. 

P303 + P361 + P353  پَست را با / بالفاصلِ توام لباس آلَدُ را دربیاریذ(: یا هَ)در صَرت تواس رٍی پَست

 .دٍش بطَییذ/ آب 

P363     لباس ّای آلَدُ را قبل از استفادُ هجذد بطَییذ. 

P310     پسضک تواس بگیریذ/  بالفاصلِ یک هرکس درهاًی سن ضٌاسی. 

 

ُيیظَ ةَ آخریً ٌصخَ داده ُا کَ در شایث . ٌصخَ ُای كتهی طده اشثداده ُای فٍی ایً ةروطّر جایگزیً جيام 

www.fabersurfacecare.com ىّجّد اشث ىراجؽَ کٍید .Faber Chimica  از خق جغییر دادن داده ُا و اطالؼات ىّجّد

 .در ةروطّر را ةرخّرداراشث

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

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

از جاٌب ىا در ٌغر داطث زیرا اطالؼات و پیظٍِادات ارائَ طده را ٌيی جّان ةَ ؼٍّان جؽِد و یا ىصئّنیحی . ىدػّل اٌجام دُید

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

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