صیقل دادى ٍ پَلیص زدى
CRISTALFAB
هایع بلَر سازی کِ باعث حفظ درخطٌدگی سطَح سٌگ هرهریت ٍ سطَح سٌگْای با ساختار
آّکی هی ضَد.
ایً ىدهّنی آىادق ةَ ىصرؼ ةا اشیدیحَ پاییً کَ ةرای ةهّرشازی شٍگ ىرىریث یا شٍگِای ةا شاخحار آُکی شاخحَ طدق
اشث  .ایً ىدصّؿ شػّح شٍگِای ةا شاخحار آُکی را کَ ةَ خاغر فرشّدگی ك رفث ك آىد زیاد درخظض خّد را از
دشث ىی دٍُد دكةارق ةراؽ شاخحَ ؛ درخظٍدگی را ةَ آٌِا ةاز گرداٌدق  ،ةدكف آٌکَ آٌِا را زرد یا خاکصحری کٍد ،ك از ایجاد
ادر "  "orange peel-جهّگیری ىی کٍد .اشحفادق از ایً ىدصّؿ ةَ طکم "اشپری ةراؽ کٍٍدق " ةصیار شریؿ ك آشاف
ةّدق  ،ك ىلاكىث شػح را ٌصتث ةَ خع ك خض افزایض دادق ةدكف ایجاد جفاكت ك خصارجی درىّاكؿ ركی ُو افحادگی آف.
ایً ىدصم ةر خالؼ شایر ىدصّالت ةهّری کٍٍدق ی ىّجّد در ةازار ،شػح کار را نغزٌدق ٌيی شازد.
 CRISTALFABراق خم ىّدری ةرای خفاؽث ك ٌگَ داری از شػّح پّنیض خّردق اشث ؛ زیرا پرداخث ةراؽ کردف ىّاد را
ةصیار آشاف ك شریؿ ىی گرداٌد ،ىلاكىث در ةراةر خع ك خض شػّح را ةاال ىی ةرد  ،ك ةَ ایً جرجیب کار رشیدگی ك
ىدافؾثِ ر كزىرق را کاُض ىی دُد .اشحفادق ىصحير از ایً ىدصّؿ ةَ ـٍّاف ةخظی از ةرٌاىَ ٌگِداری ،ىاٌؿ از آشیب ُای
جدی ةر ركی شػػّح ىی گردد ك ةَ غّر كاةم جّجِی پّنیض زدف ىاطیٍیِ شػّح کَ ُزیٍَ ُای گزافی را ٌیز در
ةردارد کاُض ىی دُد.

ٍیژگیْا ٍ هسیت استفادُ ی ایي هحصَل :
 کارةرد شریؿ ك آشاف ؛
 ىدهّؿ آىادق ةَ ىصرؼ ؛
 ىلاكىث در ةراةر خع ك خض ؛
 پرداخحی جيیز.
ُ یچگٌَّ ادر چانَ چانَ طدف ةر ركی شػّح ٌدارد ؛
 ةدكف ایجاد ُیچ گٌَّ زرد رٌگی یا خاکصحری ةر ركی ىّادی کَ ةکار ةردق طدق.
 ةدكف آشیتی در خیً ركی ُو ةکار گیری.
 ىّجب جلّیث طدنغزطی در طرایع خظک ىی طّد.
 شػّح را ةرای ىدت غّالٌی جری درخظاف ك ةراؽ ٌگَ ىی دارد.

کاربرد :
ایً ىدصّؿ ُو ىی جّاٌد ةرای فظاُای داخهی ك ُو ةرای فظاُای خارجی اشحفادق طّدُ .يچٍیً در اشحفادق ةر ركی
شٍگِای ىرىریث ،شٍگِا ی ةا شاخحار آُکی ،جراكرجیً ،شٍگ اگهّىرا شیياف ىرىریث ك شٍگ اگهّىرا رزیً ىرىریث آدار
ةصیار ىػهّةی ٌظاف ىی دُد.
ایً ىدصّؿ کارةردی ةصیار ىػهّب ةر ركی ُيَ شٍگِای ةا شاخحار آُکی کَ طفافیث خّد را ةَ خاغر فرشّدگی ك رفث ك
آىد از دشث دادق اٌد دارد.
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قدرت پَضاًٌدگی :
ةرای پّنیض زدف شػح 75-85 m2/ l
ةرای خفؼ ك ٌگِداری 85-555 m2/ l

تجْیسات کاربردی:
دشث افزار(ىاطیً پّنیض زٌی) جک دیصک ةا خداكم  5.8دكر در دكیلَ  ،ةرس دشحی گرد .

هراحل کار:
آهادُ سازی ٍ تویسکردى سطَح :
 .5ةَ دكث شػّح را جيیز کردق ك ىػيئً طّید کَ ُیچ ادر گرد ك غتار یا نکَ ای ةاكی ٌياٌدق اشث؛ جّصیَ ىی طّد
ةرای جهّگیری از خیس طدف شػح  ،ةا اةزاری ىٍاشب شػح کار را خظک کٍید؛
ُ .2رگز ایً ىدصّؿ را ةر ركی شػّح خیس یا ىرغّب ةَ کار ٌترید؛ ةٍاةرایً اغيیٍاف خاصم کٍید شػح ىّرد اشحفادق
خظک ةاطد؛
 .6جّصیَ ىی طّد ب صّرت ىرخهَ ای اكداـ ةَ اشحفادق از ایً ىدصّؿ کٍید  ،در ُر ىرخهَ خداكم یک ىحر ىرةؿ از
شػح کاررا ةپّطاٌید؛
ُ .7رگز ایً ىدصّؿ را ةرای شػّخی کَ ةیض از خد داغ ُصحٍد اشحفادق ٌکٍید؛
ٍُ .8گاـ کار ةا ایً ىدصّؿ ىراكب شػّح ىجاكر ةاطید کَ ةَ ایً ىّاد آنّدق ٌگردد؛
 .9جّصیَ ىی طّد پیض از ةهّرشازی ةا ایً ىدصّؿ آف را داخم ةػری ةریزید کَ دارای اپهیکاجّر اشپری ةاطد .ایً کار در
ةَ کار ةردف ىدصّؿ ةر ركی شػح کيک ىی کٍد ؛ ك ةخصّص ركٌد کار را شریفحر ىی شازد.

رٍش استفادُ :
 .:ةػری را کاىال جکاف دادق ك ىلدار کيی از ىدصّؿ را ىصحلیيا ةر ركی شػح ىّرد اشحفادق اشپری کٍید .ىفيّال 7-6
ةار اشپری کردف ىدصّؿ ةرای ةهّری کردف شػدی ةَ اٌدازق ی یک ىحر ىرةؿ کافی اشث .
;.

ةَ ىدض اشحفادق از ىدصّؿ  ،کار را ةا یک ىاطیً جک دیصک پّنیض زف کَ ىجِز ةَ یک اشفٍج (پد) شیيی ىی
ةاطد ك دكر چرخض آف از  585جا  255دكر در دكیلَ ىی ةاطد  ،اداىَ دُید ،ك ةا خرکات ىحددانيرکز ىدصّؿ را
کاىال ةر ركی جياـ ةخظِای شػح کار پخض کٍید ؛

< .ـيم پّنیض زدف را اداىَ دادق جا ىدصّؿ کاىال خظک طّد (ركش اشپری ةراؽ کٍٍدق)؛
 .55در اداىَ طركع ةَ كصيث دیگر کردق ك ركٌد ةهّریً کردف را ُياف غّر کَ در ةاال جّطیح دادق طد اداىَ دُید؛
 .55شپس ةا اشحفادق از یک پارچَ یا ةا جاركی ةركی  ،یک گردگیر )(Dry mop
شػح کاررا از ةلایای ىدصّؿ پاؾ کٍید .
در ىّرد شػّخی کَ دارای فرشایض یا درىفرض رفث ك آىد ةیظحری ُصحٍد  ،ةر اشاس ٌحایج ةَ دشث آىدق ىيکً اشث
کَ ةَ  6ةار اشحفادق پیاپی از ایً ىدصّؿ ٌیاز ةاطد.
ایً ىدصّؿ دارای جرکیتی اشث کَ ةاـخ ایجاد نکَ ُای ُو پّطاٌی ٌگظحَ ك ُیچ جفاكت یا ـیتی را در ةاالجریً شػح
طفافیث ةیً فظاُایی کَ ةَ غّر جداگاٌَ از ایً ىدصّؿ اشحفادق طدق اشث ایجاد ٌيی کٍد.
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هدت زهاى خطک ضدى :
ةالفاصهَ ةفد از خظک طدف ىدصّؿ دیگر ٌیازی ةَ صتر کردف كجّد ٌدارد.

بازگطایی سطح برای رفت ٍآهد:
ةفد از جيیز کردف شػح از ةاكی ىاٌدق ُای  ،شػح کار آىادق اشحفادق ىی ةاطد.

هحصَالت هکول تویسکاری ًٍگْداری :
-

جّصیَ ىی طّد ةرای جيیز کاریِای ىفيّؿِ شػّخی کَ از ایً ىدصّؿ اشحفادق طدق از  NEUGELیا
 ALGAFLOORاشحفادق طّد؛

-

ةرای خفؼ درخظٍدگی ىداكـ شػّخی کَ ةا ایً ىدصّؿ ةِصازی طدق اٌد ،جّصیَ ىی طّد از خّد ایً ىدصّؿ

ك یا  CRISTALFABWHITE PADاشحفادق طّد.

دستَرالعول ّا ٍ راٌّوایی ّا :
-

ُرگز از ایً ىدصّؿ ةر ركی شػّح ٌيٍاؾ ك خیس اشحفادق ٌکٍید ؛

-

ُیچگاق ایً ىدصّؿ را ةر ركی شػّح ةیض از خد داغ ةَ کار ٌترید ؛

-

ایً ىدصّؿ ةر ركی شػّخی ةَ کار ةترید کَ دىای آف ةیً  +8جا  +75درجَ شاٌحیگراد ةاطد.

-

ةگذارید جا خانث چصتٍدگی یا خیصی ىدصّؿ ٍُگاىی کَ آف را ةر ركی شػدی کَ جازق کار گذاطحَ ك یا
دكغاب آف را جازق ریخحَ اید ةَ غّر کاىم ةرغرؼ گردد؛

-

كتم از ایٍکَ ةَ غّر کاىم ایً ىدصّؿ را ةر ركی شػّح ةَ کار ةترید جّصیَ ىی طّد کَ ىلدار کيی از آف را ةر
ركی یک شػح ةی اشحفادق اىحداف کٍید جا از ىٍاشب ةّد ف آف ىػيئً طّید.

تویس کردى تجْیسات:
در پایاف  ،كشایم آغظحَ ةَ ایً ىادق را ىی جّاف ةا آب ىفيّنی طصث .

ًکات ایوٌی:
ٍُگاـ اشحفادق از ىدصّؿُ ،يّارق از ججِیزات خفاؽحی طخصی ىٍاشب اشحفادق کٍید ك ةا دكث دشحّرانفيم ُای ىرةّط ةَ
ایيٍی ىدصّؿ را رـایث کٍید.
اطالعات فیسیکی ٍ فٌی
هایع

ضکل ظاّری هحصَل
رًگ
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رایحِ

کوی هعطر

گراًص خاظ در دهای  02درجِ ساًتی گراد
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ًگِ داری:
ؽرؼ را کاىال درةصحَ ك در جای خٍک ك خظک ٌگِداری طّد .

عور هفید:
 69ىاق در ةصحَ ةٍدی اصهی ،ىِر ك ىّـ طدقٌ ،گَ داری در ىکاٌی شرد ك خظک.

بستِ بٌدی :


ُر جفتَ طاىم  52ةػری  5نیحری



ُر جفتَ طاىم  7كّغی  8نیحری

ضٌاسایی خطرات هحصَل:
 H315باعث تحریکات پَستی هی گردد
 H318باعث صدهات جدی چطوی هی ضَد.
 P264ضستطَی کاهل دست ٍ صَرت بعد از استفادُ.
ٌّ P280گام کار از دست کص  ،لباس ،عیٌک ٍ هاسک ایوٌی استفادُ کٌید.
 P302+P352در صَرت تواس با پَست آى را با آب ٍ صابَى بطَیید.
 P305+P351+P338در صَرت تواش با چطن ،آى را با دقت برای چٌد دقیقِ بطَیید .عیٌک خَد را
بردارید ٍ ضستطَ را اداهِ دّید
دادق ُای فٍی ایً ةركطّر جایگزیً جياـ ٌصخَ ُای كتهی طدق اشثُ .يیظَ ةَ آخریً ٌصخَ دادق ُا کَ در شایث
 www.fabersurfacecare.comىّجّد اشث ىراجفَ کٍید Faber Chimica .از خق جغییر دادف دادق ُا ك اغالـات
ىّجّد در ةركطّر را ةرخّرداراشث.
اغالـات ىّجّد در ایً ةركطّر ةر اشاس ججرةَ گصحردق ىا درزىیٍَ جدلیلات فٍی ك ـيهیاجی ىدصّؿ ارائَ طدق اشث.
اىا در ُر صّرت طيا ةاید جصث اكنیَ را ةرای ةررشی ىٍاشب ةّدف ىدصّؿ ةرای ىّارد اشحفادق ىّرد ٌؾرطيا ك ٌّع ىّاد
ىّرد اشحفادق در ىدصّؿ اٌجاـ دُید .اغالـات ك پیظٍِادات ارائَ طدق را ٌيی جّاف ةَ ـٍّاف جفِد ك یا ىصئّنیحی از
جاٌب ىا در ٌؾر داطث زیرا طرایع ك ركش اشحفادق از ىدصّؿ از جاٌب ىا غیر كاةم کٍحرؿ اشث .ةٍاةرایً Faber
ُ Chimica Srlر گٌَّ ىصئّنیحی را در كتاؿ دادق ُا ك پیظٍِادات ارائَ طدق در راةػَ ةا اشحفادق از ىدصّؿ را رد ىی
کٍد.
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