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 חומר כימי ההופך את החלודה לתרכובת יציבה המהווה תשתית טובה לצביעה.

 

 

 

כחלחל. התרכובת משמשת שכבת הגנה זמנית כשהיא -ממיסה בגוון שחור-מח"ט מגיב עם החלודה ויוצר תרכובת יציבה ובלתיה תכונות:
 פוליאוריתני ועוד( ים למתכת )סינתטי, אפוקסי,לבדה, או כתשתית מעולה לכל סוגי הצבעים המיועד

 

לטיפול במתכות ברזליות בלבד )קונסטרוקציות פלדה, מכולות, מעקות, ברזל, צנרת וכד'(  שימושים:
 

 נתונים טכניים:

 687-050 קוד מוצר:

 לבן חלבי גוון:

 מבריק למחצה ברק:

  מ"ר / ליטר )בשכבה אחת(. 10 ושר כיסוי מחושב*:כ

 מיקרומטר )תלוי החספוס השטח ובעומק החלודה( 25עובי פילם מומלץ לשכבה:  

 , עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן היישום"בזמן הצביעה דילול:

 מים וסבון ניקוי:

 זמני ייבוש:

 שעות  3ייבוש למגע**: שעה | ייבוש קשה : 

 חודשים 24 מדף:חיי 

 כמות למשטח גודל אריזה

 3840 ליטר 0.10

 720 ליטר 0.5

 192 ליטר 2

 

יש להסיר כל שומן, לכלוך או כל חומר זר אחר. יש להסיר חלודה רופפת בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש הכנת השטח ומערכת הצבע: 
  של מיקרונים בודדים. לאחר מכן שטפו במים והשאירו משטח לח.עד קבלת חלודה יציבה ושטחית בעובי 

מרחו שכבת ממיר חלודה טמבור על החומר מוכן לשימוש. בחשו היטב את החומר לפני השימוש ומדי פעם במהלך היישום.  היישום:אופן 
ות. בכדי למנוע הכנסת תוצרי תהיה קשיחה כדי שאפשר יהיה להחדיר באמצעותה את מח"ט לכל הנקבובי רצוי שהמברשתמשטח לח. 

שאריות חומר  מח"טהחלודה לתוך המח"ט מומלץ לצקת למיכל פלסטי נפרד כמות המספיקה לעבודה. אין להחזיר לאריזה המקורית של 
 משומש.

  .מים 5%דללו עד  צביעה בהברשה / גלילה:
 .מים 15%דללו עד  צביעה בטבילה:

 .מים 10%-5%-ב דללו .מ"מ 1.6נחיר בקוטר  התיזו בעזרת אקדח בעל צביעה בהתזה רגילה:
 .מים 5%דללו עד  .0.019"התיזו בעזרת אקדח בעל נחיר בקוטר  צביעה בהתזה איירלס:

 צבע יסוד או עליון בהתאם לנדרש. שעות יש ליישם 3לאחר  הערות:
אין ליישם על ברזל  .אין להשאיר את השטח שטופל במח"ט ללא צבע עליון, מחשש להכתמה של המשטח עקב תגובה עם לחות וטל

 מגלוון.

 .מעלות 30-מתחת ל סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר ניקוי כלים ואחסון:
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יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את  והוראות בטיחות:אזהרות 
MSהוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות ) DS04טמבור. טלפון:  (, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של-

צוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את  הרחק מאש וני וכן על גבי תווי המוצר. 9877483
 האדים. 

והלחות היחסית 10°c -השעות הקרובות ו/או כאשר הטמפרטורה היא מתחת ל 72 -אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב הערות כלליות:
אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו יבשה לחלוטין.. בצביעת תשתיות של עץ ומתכת, יש לוודא שהתשתית הנצבעת 85%מעל 

על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום 
 ם ליישום המוצר. המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימי

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא 
 .יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה הודעה מוקדמת.

 
באתר. מקובל  האוויר, מומחיות הצובע ותנאי מזג * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה

 מכושר הכיסוי המחושב. 75% -להניח כי הוא מהווה כ
 לחות יחסית. 65% -ו  c 25° -** ב

 
Iמיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים  S O  9001  , 

I S O  18001 ,I S O  שר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.וא 14001 
 6477* .בטלפון: –למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור 

 

 


