
 هحافظ 

HIDRO PROTECTOR MM  

سیلری اشثاع کٌٌدُ کِ حالل آى ترپایِ ی آب هی تاشد ، ٍ دارای  تازدّی تاال، سازگار تا هحیط 

 زیست  کِ از سٌگْای طثیؼی در  تراتر ٍرٍد رطَتت  ٍ لکِ ّا  هحافظت هی کٌد. 

شٍگِای ظتیػی در ةراةػػػػػر نکَ ُا ك جادیرات  ىُخرب  کَ یک ةِیٍَ شاز اطتاع طدق ةا ةازدُی ةاال ىی ةاطد ، از ىضصّؿ  ایً

. جرکیب آف صد در صد ةر پایَ ی آب طکم گرفحَ ك ةَ خاظر ٌداطحً جرکیتات آنی فرار آب ك كركد رظّةث ىضافظث ىی کٍد

(V.O.C. Freeدارای جرکیتی شازگار ةا ىضیط زیصث ةّدق ك اشحفادق از آف چَ در ٍُگاـ کار ك چَ ةػد از آ  ) ف ةرای ىضیط

ٌفّذ ةَ غيق شٍگِای  HIDRO PROTECTOR MMزیصث ك شالىحی اشحفادق کٍٍدگاف آف ىضر ٌيی ةاطد. كیژگی خاص 

ظتیػی ىی ةاطد. ایً ىضصّؿ  ىضاظفث ظّالٌی شٍگِا  را  ةدكف ایٍکَ ةَ جٍفسِ ظتیػیِ شعش شٍگ نعيَ ای ةزٌد ك  یا 

ياٌث ىی کٍد. ُيچٍیً در ظاُر كاكػی ىّاد  جغییری ایساد ٌيی کٍد. ُرگٌَّ جاری ك کدری در شٍگ ةَ كزّد ةیاكرد ، ض

HIDRO PROTECTOR MM   ىضصّنی اشث کَ از جرکیب ىّاد ضد آب ك ضد نکَ در یک ىضهّؿ كاصد ، ةّیژق  ةرای

، ك ةاغخ شعّح ةراؽ طکم گرفحَ اشث.  ایً ىضصّؿ در ةراةر افزایض رظّةث، شعش ىلاكىث را ةَ ظّر چظيگیری ةاال ىی ةرد 

ىی طّد کَ اکذر ىظکالجی ىذم : نکَ ُای ىاٌدگار رظّةث ، زٌگار ةصحً ، نکَ ُای  زرد رظّةث، پّشحَ ك خرد طدف شعش 

 شٍگ )خّردق طدف( ك طّرق زدف کَ ىػيّال ةرای شٍگِای ظتیػی  پیػػػػض ىی آید ، از ةیً ةترد.  

د ُصحٍد ایً ىضصّؿ ٌَ جٍِا  ةَ افزایض ىلاكىث ىّاد ظتیػی  غهیرغو  ركطِای ةِیٍَ شازی شٍحی ىػيّؿ کَ در ةازار ىّزّ

ٌصتث ةَ نکَ ك  زای پا ك  رفث ك آىد  کيک ىی کٍد ، ةهکَ ةَ  خاظر ىلاكىث ةاالیی کَ دارد راق صم  كعػی در ةراةر جادیر 

ق، در ٌحیسَ اشحفادق از ىی ةاطد. ایً ىضصّؿ ُيچٍیً در  جياس ةا ىّاد خّراکی ىّرد جایید ةّد "-dewaxersكاکس زدایی "

 آف  ةرای  صفاظث از ىیزکار آطپزخاٌَ ىظکم شاز ٌيی ةاطد.

 جّصیَ ىی طّد کَ ایً ىضصّؿ را ةّیژق ةرای ةِیٍَ شازی كتم از ٌصب ، ةر ركی شعّح  شٍگِای ظتیػی اشحفادق کٍید:

جا ةا ُر طکهی از ةاالرفحً  ظرؼ شٍگ را  كتم از ٌصب ةِیٍَ شازی کرد   6ةا اشحفادق از ایً ىضصّؿ ىی جّاف    -

رظّةث ىلاةهَ کٍد ك ُيچٍیً  ضياٌحی ةرای صداکذر ىضافظث ةاطد؛ کَ  در ایً گٌَّ ىّارد،  ةرای ٌصب شٍگِای 

 كركَ ای یا کاطیِا ةاید از چصتِای ةا کیفیث ةاال ك یا ةصحِای صٍػحی اشحفادق کرد؛ 

ظرؼ شٍگ) ركیَ ك نتَ ُا( اشحفادق کرد؛   5ةِیٍَ شازی صحی از ایً ىضصّؿ ةَ جٍِایی ىی جّاف كتم از ٌصب ةرای  -

 کَ در ایً گٌَّ ىّارد ، ةرای ٌصب شٍگِای كركَ ای   یا کاطیِا  ةاید از  چصتِای  ةا کیفیث ىحّشط  اشحفادق کرد؛ 

یک ظرؼ شٍگ ) ركیَ ك نتَ ُا( ُيراق  ةا   5از ایً ىضصّؿ ىی جّاف  كتم از ٌصب ةرای ةِیٍَ شازی كىضافظث از  -

ةِیٍَ شاز کَ ةرای  زیر )کف ( ةَ کارةردق ىی طّد، اشحفادق کرد. در ایً صّرت  ىی جّاف ةرای ٌصب شٍگِای كركَ 

 ای یا کاطیِا  از چصتِای  ةا  کیفیث پاییً  یا ةا ىخهّط ىالت شیياف  شادق  اشحفادق کرد.  

 

 

 15ظتلَ ُظحو، كاصد ، 457آدرس: طریػحی، خیاةاف کالُدكز، ةیً ىػحلد ك ٌاىدار، پالؾ 

 22635547فکس:     26643342جهفً: 



ىّکدا جّصیَ ىی طّد کَ كتم از ٌصب ةرای ةِیٍَ شازی شٍگِای ظتیػی ةَ دنیم ایٍکَ ایً ىضصّؿ اىکاف ىضافظث از ىّاد  

در ظی ىراصم  ظتیػی  را  در ُياف ىراصم اكنیَ ٌصب ىيکً ىی شازد، اشحفادق طّد. ایً ىضصّؿ از جياىی ىظکالجی کَ

ىرةّط ةَ زذب رظّةث از کف )کفپّش ك چصب( کَ  شٍگ ظتیػی دشحخّش آف ىی گردد)ىذم ةٍدکظی کردف، دكغاب 

زهّگیری ىی کٍد.  ُيیظَ ةِحر اشث کَ شٍگِای ظتیػی پیض ةِیٍَ شازی گردٌد ، كنی  ریخحً ك  پّنیض زدف ةا  دشحگاق ( 

َ کارکرد ك كیژگیِای چصتِای اشحفادق طدق  ةیظحر از ُر چیزی دكث در شعّح  صصاس جر ك زاذب رظّةث،  ىی ةایصث ة

 کرد. 

HIDRO PROTECTOR MM  راق صم فّؽ انػادق ارزطيٍدی در نکَ زدایی ك ضد آب کردف شٍگِای ظتیػی اشث  کَ كتال

كتال در داخم  ایً ٌصب طدق اشث. در ایً گٌَّ ىّارد، اگرچَ ىضافظث در ىلاةم افزایض  رظّةث ةصحگی ةَ ٌّع رظّةحی کَ 

ىّاد كزّد داطحَ دارد؛ كنی ایً ىّضّع ةصحگی ىصحلیو ةَ زریاف رظّةث در ٍُگاـ ىراصم ٌصب ُو دارد. ةرای ةَ دشث 

رظّةث ىی ةاطد ،  ةٍاةرایً ضركری اشث آدار نکَ  افزایض ةراةر از شٍگ در ُياف صفاظث آكردف ةیظحریً ةازدُی ىيکً، کَ 

ُای رظّةث  كتهی از شعش کار كتهی پاؾ طدق ةاطد ك ُيچٍیً ىی ةایصث ىعيئً طّیو  شعضی کَ ةِیٍَ شازی ىی طّد 

جا صد اىکاف خظک ةاطد جا ىضصّؿ ةحّاٌد  ةَ درشحی ةَ غيق کار ٌفّذ کٍد. در ُر صّرت  ةِیٍَ شازی شٍگِای ظتیػی 

 جرزیش دادق ىی طّد.  ُيّارق

در ُر دك ىّرد ،  چَ كتم ك چَ  ةػد از ٌصب،  ایً ىضصّؿ یک  نکَ زدای فّؽ انػادق ، ةرای شعّحِ فظردق ی ةراكی اشث کَ 

پرداخث ٌظدق ، ایً ىضصػػّؿ ىی جّاٌد  كتال پّنیض،  زال ك یا  صیلم خّردق اٌد. در صّرت اشحفادق  ةر ركی شعّح زةر، ىات ك 

اُا  جرکیب طدق ك ةِحریً کارایی را داطحَ ةاطد. در ضيً  ایً ىضصّؿ را ىی جّاف ُيیظَ  ةَ غٍّاف آشحری ةَ کار ةرد ةا نکَ زد

 ، جا  جادیر ك ىاٌدگاری نکَ زداُای ةِیٍَ شازی طدق  را ةَ صداکذر ةرشاٌد. 

ىضصّؿ  ةِیٍَ شازی کٍید ، ةخصّص  طدیدا جّصیَ طّد کَ  شٍگِای ظتیػی را كتم از ایٍکَ صاؼ  ك پّنیض زدق طّد ةا ایً

یا  زىاٌی کَ شعش دارای درزَ ی ةاالیی از زذب ىی اشحفادق ی ةیض از صد پّنیض زف ةا شایٍدق ی دیصک انياشی  در ٍُگاـ

ىظکالت ىرةّط ةَ ةاطد.  ایً ىضصّؿ کار پّنیض زدف را آشاف جر شاخحَ ك زذب آب ةَ كشیهَ ی شعش را ىضدكد ىی کٍد، ك 

ث را از ةیً ىی ةرد ، ك زىاف خظک طدف شعش را ةَ ظّر كاةم جّزِی کو کردق  ، ك ُيچٍیً اشحفادق ی ةیض از زذب رظّة

اٌدازق از نّازـ زاٌتی کَ ةرای پرداخث ىّرد اشحفادق كرار ىی گیرٌد را  کاُض ىی دُد ك در ٌحیسَ غيرِ نّازـِ کػػػار افزایض ىی 

 یاةٍد. 

 

 هحصَل :  ٍیژگیْا ٍ هسیت استفادُ از ایي

 ،خاصیث نکَ زدایی ىٍضصر ةفرد ةر ركی ىّاد پّنیض زدق طدق 

  صفاظث از ىّاد در ةراةر افزایض رظّةث؛ 

 زهّگیری از جظکیم رشّةات ك طّرق زدگی ؛ 

 ىضصّنی کَ صالؿ آف  ةرپایَ آب  اشث ؛ 

 ىضهّؿ شازگار ةا ىضیط زیصث؛ 
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  ٌداطحً جرکیتات آنی فرّار؛ 

  در جياس ةا ىّاد غذایی ةی ضرر اشث ؛ 

  ظاُر اصهی شعضی کَ ةِیٍَ شازی طدق را جغییر ٌيی دُد ؛ 

 ،ىّزب ایساد غظاء ٌيی طّد 

 ، دارای كاةهیث زیادی ةرای ٌفّذ ةَ زیرکف ىی ةاطد 

 ،ىضافظث ىاٌدگار 

 ،دكغاب آف ةػد از ٌصب ةَ شادگی جيیز ىی گردد 

 ،ىاٌع از جٍفس شٍگ ٌيی گردد 

 

 کارتردّا :

 ةرای  شعّح داخهی ك ُو شعّح  خارزی  كاةم اشحفادق اشث .ُو ایً ىضصّؿ 

، شٍگِای آُکی، شٍگ ُای ىاشَ ای ، جخحَ شٍگِا  ، ةازانحیٍا، کّارجز،  ةرای اشحفادق ةر ركی  شٍگِای : ىرىریث، گراٌیث

 ىٍاشب ىی ةاطد .  ىرىریث آگهّىریث رزیٍی ىرىریث آگهّىریث شیياٌی ك  شٍگِای آذری ، جراكرجیً ،

 

 :قدرت پَشاًٌدگی

m2/l 15 -10   

 

 :      تجْیسات کارتردی

 ، شعم ىّاد زِث غّظَ كر طدف )ایيرطً(، ىضصّؿ.ةرس، اپهیکاجّر الىس ككؿ )پّشث ةرق ای( ، غهعک

 

 هراحل استفادُ : 

 آهادُ سازی ٍ تویسکاری سطَح:

 .ةَ دكث شعش کار را جيیز کردق ك ىعيئً طّید کَ ُر ٌّع  کذیفی ك گرد ك غتار پاؾ طدق اشث.   1

ةث ك ٌو ززئی در ایً ىضصّؿ ادری ُیچگاق ایً ىضصّؿ را ةرای شعّح خیس ك ىرظّب ةَ کار ٌترید .غهیرغو ایٍکَ رظّ  . 2

 ٌدارد كنی ىعيئً طّید کَ شعش کار طيا  جا صد اىکاف خظک ىی ةاطد. 

 + درزَ شاٌحیگراد ةاطد.  40+ جا 5ایً ىضصّؿ ةر ركی شعّصی ةَ کار ةترید کَ دىای آف  ةیً    .3

   نّدق ٌگردد.ٍُگاـ کار ةا ایً ىضصّؿ  ىراكب شعّح  ىساكر  ةاطید  کَ  ةَ ایً ىّاد آ  . 4
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 اًجام  تْسازی قثل از ًصة: 

ىّاد از آف اشحفادق طّد. ىػيّال ایً ىّاد   ایً ىرصهَ ىػيّال یا در کارخاٌَ یا درىضهی اٌساـ ىی طّد کَ ةالفاصهَ ةػد ازٌصب

ةِیٍَ شػػػػػػػػازی ىی گردٌد، ك ایً ىرصهَ ةَ دفػات اٌساـ ىی طّد   "ٌصب خظک"ةػد از کارگذاطحً در ظّؿ ىرصهَ ی 

جا طرایط ُر كعػَ ارزیاةی طّد.  ىکررا  جّصیػػػػَ ىی طّد کَ ایً ىّاد ةرای ىصاصحِای جيیز ك خظک کَ فضای کافی 

 ی ةِیٍَ شازی  شٍگِای ظتیػی ، اشهتِا یا  کاطی كزّد دارد ةَ کار ةردق طّد.  ةرا

کٍارق ُا  شپس )ركیَ ( ك ىّاد ةاالیی شعش ةِیٍَ ىی طّد از "فاةر کيیکا "ةرای  شٍگِای ظتیػی  کَ ةا ىضهّنِای طرکث 

)کف( را کَ در جياس ةا چصب  خّاُد ةّد  از كتم  ةِیٍَ  شعش زیریً ىضصّؿ، طدف خظک کٍید ؛ ك ةػد از )نتَ ُا ( طركع

 شازی کٍید . 

5a . ی شٍگِػػػػای كركَ ای  یا کاطیِا   یک الیَ از ایً ىضصّؿ را ةرای پّطاٌدف جياـ شعش کَ طاىمِ ركیَ  ك نتَ ُا

ظک طّد، صحی اگر کيی دكیلَ ، ك در ُر صّرت كتم از ایٍکَ ىضصّؿ خ 10جا  5ىی ةاطد اشحفادق کٍید. ةػد از صدكد 

از ىضصّؿ  ةر ركی شعش کار ةاكی ىاٌدق ةاطد ةَ دكث آف را  ةا غهعک ، اپهیکاجّر پّشث ةرق ای ك یا ةرس ةَ ظّر 

یکٍّاخث ةر ركی شعش  پخض کٍید. جّصیػػػػَ ىی طّد در ایً ىرصهَ ، ةرای ایٍکَ شعش کار کاىال جيیز  ةظّد؛ 

کاىم ىضّ طٌّد. ایً ىرصهَ از  پخض کردف، ةصیار ىِو اشث چرا کَ ةاغخ ىی  ةاكیياٌدق ُا را پخض کٍید جا ةَ ظّر

طّد ةاكیياٌدق ُای خظک طدق ای کَ ةر ركی شعش ىّاد كزّد دارد ةَ راصحی پاؾ طّد. ك  اگر چٍاٌچَ ةاكی ىاٌدق 

 پخض ٌظّد  ، ةَ شخحی ىی جّاف آٌِا را پاؾ کرد. 

6a .  خظک طّد ، شپس اشهتِا  ك کاطیِا را پظث ك رك کٍید جا ةحّاٌید  شاغث صتر کٍید جا  ىضصّؿ 2جا  1صدكد

ةِیٍَ شازی کٍید.  جّصیَ ىی طّد کَ دكةارق   اشهتِا  را   -ةَ ُياف طکم کَ در ةاال اطارق طد  -زیرکار  )کف( را ُو 

نتَ ُا ی آف را ةِیٍَ شازی پظث ك رك کٍید  ك زیر )کف( کار را ةِیٍَ شازی کٍید . ایً کار از  اكنیً اشهتی کَ ركیَ  ك 

کردق ةّدید طركع کٍید. ایً غيم را  فلط ٍُگاىی اٌساـ دُید کَ ىی خّاُید  از ایً ىضصّؿ ك یا  ىضصّؿ دیگر ةرای 

 كصيث زیر اشحفادق کٍید.  

7a .  ك انتحَ  را ٍُگاىی کَ ىّاد کاىال خظک طدق اٌد –ُياف ظّر کَ در ةاال جّضیش دادق طد -ةاكی ىاٌدق ُای ىضصّؿ

كتم از ایٍکَ ٌصب طٌّد ، ةَ راصحی  ك ةا اشحفادق از یک پد شفید یا پارچَ ىرظّب  ىی جّاف جيیز کرد. ُيچٍیً ىی 

جّاف آٌِا  ىصحلیيا  در ىضم  ك كتم از آٌکَ اشهتِا  یا کاطیِا  كرار دادق طٌّد ةا یک اشفٍر شفید یا یک جکَ پارچَ پاؾ 

ةَ ُيراق یک دیصک شفید اٌساـ داد. اگر ىّاد ةَ کار رفحَ  ٌیاز   ةا  دشحگاق گّنیض کف کرد ؛ ك یا  ُيچٍیػػػً ىی جّاف

 ةَ  پّنیض زدف داطحَ ةاطٍد ،ةاكی ىاٌدق ُا ىصحلیيا در ظّؿ غيم پّنیض زدف  پاؾ ىی طٌّد. 

ك شاب زف  دشحی ظرؼ ) ركیَ، نتَ ُا ك زیر ( ةا ایً ىضصّؿ ىی جّاف  از غهعک ، ةرس  6ةرای پیض ةِیٍَ شازی  ُر 

پّشث ةرق ای اشحفادق کرد کٍید  ك یا ىی جّاف  جک جک کاطیِا را در ایً ىضصّؿ  کاىال  فرك ةرد  . در ایً صّرت،  

 15جا  10ظرفی کَ ةَ اٌدازق ی کافی ةرای کاطیِا ةزرگ اشث  را از ایً ىضصّؿ پُر کردق ك ُر ةار یک کاطی را  صدكد 

ةا یک پارچَ ی   -ُياٌعّر کَ جّضیش دادق طد  –غّظَ كر شاخث . ةالفاصهَ ةػد از آف داٌیَ ةَ ظّر کاىم در آف فرك 

 جيیز طركع ةَ پخض کردف ةاكیياٌدق ُای ىضصّؿ  ركی شعّح ىی طّد .
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 هدت زهاى خشک شدى ترای تْسازی قثل از ًصة : 

شاغث صتر  24ةِیٍَ شازی کردق ك صداكم   HIDRO PROTECTOR MMپیض ازٌصب کاطیِا  یا اشهتِا آٌِا را ةا  

 ٌيایید. 

 

 زهاى شرٍع استفادُ پس از تْسازی پیش از ًصة : 

 ةَ پایاف رشید ىی جّاف ركی آٌِا راق رفث .  ٍُگاىی کَ  ٌصب کاطیِا یا اشهتِا

 

 کارترد تْسازی تؼد از ًصة   : 

5b .  دكیلَ  ك در  10جا  5یک الیَ از ىضصّؿ را ةا دكث ظّری ةَ کار ةترید کَ ةحّاٌد کم شعش را ةپّطاٌد ، ةػد از صدكد

ةاكی ىاٌدق ةاطد ، ىراكب ةاطید  ُر صّرت  كتم از  خظک طدف ىضصّؿ ، صحی اگر ةاكیياٌدق ی ىضصّؿ ركی شعش کار

کَ  ةا یک کاردؾ،  یا غهعک یا اپهیکاجّر الىس ككؿ )پّشث ةرق ای( ةَ ظّر یکصاف پخض طّد. ایً ىرصهَ از  پخض 

کردف، ةصیار ىِو اشث چػػػػػػرا کَ ةاغخ ىی طّد ةاكیياٌدق ُای خظک طدق ای کَ ةر ركی شعش ىّاد كزّد دارد ةَ 

 چٍاٌچَ ةاكی ىاٌدق پخض ٌظّد  ، ةَ شخحی ىی جّاف آٌِا را پاؾ کرد. راصحی پاؾ طّد. ك  اگر

6b در صّرجی کَ ىصاصث ىضدكد ةاطد ةَ راصحی ةا اشحفادق از  -ُياٌعّر کَ در ةاال گفحَ طد-. ةاكی ىاٌدق ُای ىضصّؿ

ةزرگحر ةا اشحفادق از یک دشحگاق کف شاب ةَ ُيراق یک دیصک  یک پد شفید ك یا پارچَ  جيیز ىی طّد ؛ ك در ىصاصحِای

 شفید جيیز ىی طّد. 

ٍُگاىی کَ ایً ىضصّؿ را  ةر ركی شعش ىحخهخم اشحفادق ىی طّد ،  شعش كدرت  زذب ةاالجری دارد ، ةٍاةرایً  

یَ ی دكـ ىضصّؿ جّصیَ ىی ىضصّؿ ةدكف ایٍکَ ةاكی ىاٌدق ای از آف ةياٌد  زذب ىی طّد . ةٍاةرایً اشحفػػػادق از ال

طّد . ُيچٍیً ىی جّاف ةا  پّنیض زدف شعش  ةا  دشحگاق پّنیض زف کف ك دیصک شفید خاصیث  ضد نکَ ةّدف ىضصّؿ 

را ةاال ةرد. اگر ىّاد اشحفادق طدق ٌیاز ةَ پّنیض داطحَ ةاطٍد ،  ةاكی ىاٌدق ُا در ٍُگاـ پّنیض زدف  خّدةَ خّد پاؾ ىی 

 طّد.

 

 تفادُ پس از تْسازی تؼد از ًصة :زهاى شرٍع اس

 شاغث از اشحفادق ىضصّؿ ةر ركی شعش کار گذطث ،ىی جّاف ةر ركی شعش آف رفث ك آىد کرد.  3یا  2ٍُگاىی کَ  

 

 هدت زهاى خشک شدى پس از تْسازی تؼد از ًصة : 

شاغث ةػد از اشحفادق ، ایً ىضصّؿ ةَ ظّر کاىم خظک ىی طّد ، دكث ٌيایید کَ شعش کار در ظّؿ ایً ىدت ٌتاید  24

 ُیچ گٌَّ جياشی ةا آب ك یا رظّةث داطحَ ةاطد. 
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 خط تَلید :

ةرای ةَ کار ةردف ایً ىضصّؿ ةاید از جسِیزات خاصی ةَ غٍّاف ةخظی از جّنید صٍػحی / یا خط جّنید ةِیٍَ شازی  

اشحفادق کٍید. ةٍاةر كیژگیِای  خط جّنید  ىّزّد ، ىضصّؿ طيا ةَ ظّر کهی ٌیازىٍد  اشحفادق از آب پاش ، غهعک 

ك یا شایر اةزارُای ىٍاشب دیگری ىی ةاطد ك ةرای پاؾ کردف   ةاكی ىاٌدق ُا  ىی ةایصث از ةرشِا یا پدُا ی   شیهیکٌّی

 ىخصّص اشحفادق کرد. 

یا ةرای  راق صهِای ىخصّص ةرای   HIDRO PROTECTOR MMةرای اظالغات ةیظحر در ىّرد ٌضّق اشحفادق از خط  

 اس ةگیرید.  اشحفادق صٍػحی ، نعفا ةا ةخض فٍی ىا جي

 هحصَالت هکول  تویس کاری ٍ ًگْداری :

ةِصازی  HIDRO PROTECTOR MMجّصیَ ىی طّد ةرای جيیزکاریِای ىػيّؿ )ركزاٌَ (  شعضی کَ ةا  -

 اشحفادق گردد.  ALGAFLOORیا   NEUGELطدق از 

ةِصازی طدق اشث   HIDRO PROTECTOR MMجّصیَ ىی طّد ةرای جيیزکاریِای غيلی شعضی کَ ةا  -

 اشحفادق گردد.  DETERFUGیا  FABER 30ةراشاس ٌّع شٍگی کَ جيیز ىی طّد از  

 HIDROجّصیَ ىی طّد  ةرای ةاال ةردف ىضافظث از  ضد نکَ ةّدف یک شعش پّنیض ٌظدق کَ ةا   -

PROTECTOR MM    ةِیٍَ شازی طدق  ازHIDRO 150   یاB1 700   .اشحفادق گردد 

-  

 ٍ راٌّوایی ّا : دستَر الؼول

 ایً ىضصّؿ ، آىادق ةَ ىصرؼ اشث ك ٌیازی ةَ ركیق کردف ٌدارد؛ -

اگر ایً ىضصّؿ را ةَ درشحی ٌحّاٌید ةػد از اشحفادق درشث پخض کٍید ، ةر ركی شعش کار ةلایایی از خّد  -

ىی  ةَ زای خّاُد گذاطث کَ ةَ شخحی ىی جّاف آٌِا را پاؾ کرد. ةرای پاؾ کردف ةلایای آف ، جّصیَ

آغظحَ طدق اشث    HIDRO PROTECTORگردد کَ از یک جکَ پارچَ ی جيیز یا پد شفید کَ ةَ 

 اشحفادق کٍید.

 ُرگز ایً ىضصّؿ را ةر ركی شعّح خیس ةَ کار ٌترید؛ -

 ُرگز از ایً ىضصّؿ ةر ركی شعّح داغ اشحفادق ٌکٍید؛ -

 درزَ ی شاٌحیگراد ةاطد؛ 40جا  5 ایً ىضصّؿ را ةرای شعّصی اشحفادق کٍید کَ درزَ ی صرارت آٌِا ةیً -

ككحی کَ ىضصّؿ را ةر ركی شعضی اشحفادق ىی کٍید کَ ةَ جازگی ٌصب طدق ك یا دكغاب آف جازق ریخحَ طدق ،  -

 ةگذارید جا چصتٍاکی یا خیصی آٌِا  کاىال ةر ظرؼ طّد؛

ةر ركی كصيحی کَ دیدق جّصیَ ىی طّد كتم از ایٍکَ ىضصّؿ را ةرای جياـ شعش اشحفادق کٍید ، کيی از آف را  -

 ٌيی طّد یا كعػَ ای کَ ةالاشحفادق اشث اىحضاف کٍید جا كاةهیث آف ىّرد ةررشی كرار گیرد. 
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 تویس کردى ٍسایل ٍ تجْیسات  :

 کار، جّصیَ ىی طّد جسِیزات ىّرد اشحفادق ةا آب طصحَ طٌّد. پایافدر 

 

 :ایوٌیًکات 

ٍُگاـ اشحفادق از ىضصّؿ، ُيّارق از جسِیزات صفاظحی طخصی ىٍاشب اشحفادق کٍید ك ةا دكث دشحّرانػيم ُای ىرةّط ةَ 

 . ایيٍی ىضصّؿ را رغایث کٍید

 

 اطالػات فیسیکی ٍ فٌی

 هایغ شفاف                       شکل ظاّری هحصَل                                            

 تی رًگ                        رًگ                                                                     

 تی تَ رایحِ                                                                              

    g/lt02  0252        اد                       گر یدرجِ ساًت 02 یگراًش خاص در دها

PH                                                                                           2.5   ±  00    

VOC content (UNI EN ISO 11890-   

2:2007)                                                                                   2.5  %< 

 

VOC emission (Met. GEV ed. May 2010)                     پاییي تر از هحدٍدُ ی  کوی 

 

 ًگْداری :

 ظرؼ را کاىال درةصحَ ك در ىکاٌی خٍک ك خظک كرار دُید. 

 ػورهفید :

ىاق  ةّدق ك ةاید  در ةصحَ ةٍدی اصهی ك ىِر ك ىّـ طدق  ك در  ىکاٌی خظک ك خٍک ٌگِداری  36غير ىفیػػد ایً ىضصّؿ 

 طّد.
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 تستِ تٌدی :

  َةعری 12ةَ صّرت ةعریِای یک نیحری : ُر زػت 

  كّظی  5: ُر زػتَ  نیحری  5ةَ صّرت كّظیِای 

  ةَ طکم  ةاز   -نیحری   25ةَ صّرت كّظیِای 

 

   : شٌاسایی خطرات هحصَل

H315   . تاػث تحریک پَست هی شَد 

H319  ترٍز تحریکات جدی چشن هی شَد . تاػث 

P264   . پس از تواس، دستْا را کاهال شستشَ دّید 

P280  . ٌّگام کار از دست کش، لثاس، ػیٌک ٍ هاسک ایوٌی استفادُ کٌید 

P302+P352  .در صَرت تواس تا پَست : تا آب ٍ صاتَى فراٍاى تشَیید 

P305+P351+P338  صَرت تواس تا چشن :تِ هدت چٌد دقیقِ تا آب شستشَ دّید . در صَرت داشتي لٌس  در

 .تر صَرت گیرد تا اداهِ شستشَ راحت را خارج کردُ   آًْا 

P332+P313    .در صَرت ترٍز تحریکات پَستی ، تِ تَصیِ ّای پسشکی تَجِ کٌید 

P362   لثاسْای آلَدُ را از تي خارج کٌید ٍ قثل از استفادُ دٍتارُ آًْا را تشَیید . 

 

دادق ُای فٍی ایً ةركطّر زایگزیً جياـ ٌصخَ ُای كتهی طدق اشث. ُيیظَ ةَ آخریً ٌصخَ دادق ُا کَ در شایث 

www.fabersurfacecare.com  .ىّزّد اشث ىرازػَ کٍیدFaber Chimica  از صق جغییر دادف دادق ُا ك اظالغات

 ىّزّد در ةركطّر را ةرخّرداراشث.

اظالغات ىّزّد در ایً ةركطّر ةر اشاس جسرةَ گصحردق ىا درزىیٍَ  جضلیلات فٍی ك غيهیاجی ىضصّؿ ارائَ طدق اشث. اىا 

ىّرد ٌظرطيا ك ٌّع ىّاد ىّرد در ُر صّرت طيا ةاید جصث اكنیَ را ةرای ةررشی ىٍاشب ةّدف ىضصّؿ ةرای ىّارد اشحفادق 

اشحفادق در ىضصّؿ اٌساـ دُید. اظالغات ك پیظٍِادات ارائَ طدق را ٌيی جّاف ةَ غٍّاف جػِد ك یا ىصئّنیحی از زاٌب ىا در 

ُر  Faber Chimica Srlٌظر داطث زیرا طرایط ك ركش اشحفادق از ىضصّؿ از زاٌب ىا غیر كاةم کٍحرؿ اشث. ةٍاةرایً 

 ىضصّؿ را رد ىی کٍد. حی را در كتاؿ دادق ُا ك پیظٍِادات ارائَ طدق در راةعَ ةا اشحفادق ازگٌَّ ىصئّنی
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