
 یي سیستم َای اپًکس چسبُا، ماستیک َا
GL 88 

 چسبی است برای مرمریت، گراویت ي سىگُای طبیعی.

GL88 جرکیتی اشث از رزیً اصالح طده ی پهی اشحر غیر اطتاع، کَ در ىٌّّىر اشحایرن خم طده اشث و ةَ رزیً اصالح طده ی 

 اشحاٌدارد و شفث کٍٍده و جصریػ کٍٍده جغهیظ طده اشث.  اورجّفحانیک پهی اشحر غیر اطتاع اضافَ طده و ةا گهیکّل 

 ایً آىاده شازی ، ىظخصَ ُای خّب ىلاوىث ىکاٌیکی طیيیایی دارد.) درخظٍدگی، ثتات ةؽد از شخث طدن(

ٍگِای ایً ىدصّل ةرای گچ کاری، چصتاٌدن دوغاب اشهتِای ىرىریث ، گراٌیث، اگهّىرا، جراورجً و اٌّاع اشهتِا و جایهِای دیگر ش

 طتیؽی ةکار ىی رود.

 يیژگیُا ي مسیت استفادٌ ی ایه محصًل : 

  .ىلاوم 

 .درخظٍده 

 .ةدون جغییر رٌگ 

 مًارد کاربرد :  

 ىرىریث، گراٌیث، جراورجً، اگهّىرا، شٍگِای طتیؽی.

 قذرت پًشاوىذگی : 

 ةؽد از ةرشی ىدهی اؼالم ىی گردد. 

 تجُیسات کاربردی:

 کاردک.

 کاربرد:

كتم از اؼيال ىدصّل روی کم شطح، جّصیَ ىی طّد کَ خحيا كصيث کّچک و غیر ىحيرکزی را ةرای ىٍاشب ةّدن ىدصّل  

 ىّرد آزىایض كرار ةدُید.

 شطح ىّرد اشحفاده ىی ةایصث ةَ طّر کاىم خظک و ؼاری از ُر گٌَّ گردوخاک و روغً ةاطد.

ةا شفث  GL88طّل ُيیً فاز اٌجام گیرد و كتم از جرکیب کردن  ، جّصیَ ىی طّد کَ درGL88در صّرت ٌیاز ةَ رٌگ کردن 

 کٍٍده، ةا اشحفاده از ىدصّالت ىخصّص رٌگِای خيیری )چصتی( فاةرپروشَ اٌجام پذیرد.
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 ترکیب کردن کاتالیسير:

ةَ ىدصّل، کاجانیزوری کَ طاىم چصب اشث را اضافَ کٍید.جّصیَ ىی طّد ةرای دشحیاةی ةَ یک شفث کٍٍده ىٍاشب ، کاجانیزور 

 % اشحفاده کٍید.گرچَ کيیث ةٍا ةر طرایط  ىصرف، ىی جّاٌد گٌّاگّن ةاطد.2را ةا ٌصتث 

 % اشث اشحفاده ٌکٍید. 6% یا ةیض از 5از ُیچ گاه از کاجانیزورُایی کَ کيیث آٌِا کيحر 

کاجانیزور را ةرای دشحیاةی ةَ ىخهّجی یکٍّاخث ةا ىدصّل ةَ طّر کاىم جرکیب کٍید و شپس آن را ةصرؼث ىّرد اشحفاده كرار 

 دُید و اطيیٍان خاصم کٍید کَ چیزی ةَ جای ٌگذارید.

GL88  ی طّد.درجَ شاٌحی گراد خظک و شفث ى 22دكیلَ و در  68در ىدت 

 ىدصّل شفث طده را ةَ شرؼث ةؽد از شفث طدن ةرای پّطض دوغاب و رزیٍی،ىی جّان ةر روی کف پخض کرد.

 تمیسکردن تجُیسات:

 در پایان کار، ججِیزات ةَ کارةرده طده را ةا آب ىی جّان طصحظّ داد.

ىدصّل شفث طده از اةزار، ىی ةایصث ایً ؼيم ةصّرت  اجازه ٌدُید کَ ىدصّل ةر روی اةزار شفث طّد چراکَ ةرای جداکردن

 ىکاٌیکی اٌجام پذیرد.

 ی:مىیوکات ا

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

 .ىدصّل را رؼایث کٍید

 اطالعات فیسیکی ي فىی

 جامذ/ویمٍ جامذ/مایع.                                           شکل ظاَری محصًل                                               

 سفیذ/روگی/شفاف.                                    روگ                                                                           

 پلی استر.                                        رایحٍ                                               

 n.a              گراد                  یدرجٍ ساوت 00 یگراوش خاص در دما

 درجٍ ساوتی گراد در ظرف در باز. 00                                                                      وقطٍ اشتعال

 احتیاط:

 ُیچ گاه ىدصّل را ةر روی شطّح ىرطّب یا ةصیار داغ طده ةکار ٌترید.
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 :یوگٍ دار

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

 عمر مفیذ:

  ىاه در ةصحَ ةٍدی اصهی، ىِر و ىّم طده، ٌگَ داری در ىکاٌی شرد و خظک. 12

 بستٍ بىذی:

 ؼدد درُر کارجً. 52ىیهی نیحری         87:ری طة -

 ؼدد در ُر کارجً. 52ىیهی نیحری        5777ةطری  -

 خطرات: ییشىاسا

H226  اشتغال.بخار ي مایع قابل 

H315 .باعث ایجاد حساسیت پًستی 

H319  .مًجب حساسیت شذیذ چشمی 

H372  .در صًرت استفادٌ مکرر یا طًالوی مذت باعث صذمٍ بٍ ارگاوُای بذن می شًد 

P101  .در صًرت مشايرٌ پسشکی، محصًل یا برچسب محصًل را بٍ َمراٌ داشتٍ باشیذ 

P102 .دير از دسترس کًدکان قرار دَیذ 

P210 شعلٍ، سطًح داغ ي َمچىیه گرما وگٍ داشتٍ شًد.-دير از مىابع قابل احتراق 

P260   .از تىفس بخار آن جلًگیری شًد 

P280  .از محافظت کىىذٌ چشم ي صًرت ي َمچىیه دستکش استفادٌ شًد 

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

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

 در ةروطّر را ةرخّرداراشث.

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

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

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

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

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