מסיר צבע (מצ"ט)
מסיר צבע לריכוך ולהסרת צבעים ממתכות.
לשימוש פנימי וחיצוני.

שימושים :לריכוך ולהסרת צבעים קשים ממתכות .משמש כהכנה לפני צביעה ולהסרת שכבות צבע ישנות.
נתונים טכניים:
קוד מוצר688-001 :
כושר כיסוי מחושב* 2.5-4 :מ"ר  /ליטר
דילול :החומר מוכן לשימוש
ניקוי :מים וסבון
חיי מדף 24 :חודשים
גודל אריזה

כמות למשטח

 750מ"ל
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 4.5ליטר

100

אופן היישום לכל סוגי התשתיות :מרחו שכבה נדיבה ואחידה של מצ"ט (מסיר צבע טמבור) על גבי הצבע אותו רוצים להסיר .המתינו 10-
 20דקות עד שהצבע יתרכך .הסירו את הצבע הרך מהתשתית באמצעות מרית (שפכטל) .במידה ונשארה שכבת צבע שלא התרככה ,חזרו
על הפעולה פעם נוספת .לאחר הסרה מלאה של הצבע שטפו את המשטח במים וסבון והמתינו  24שעות לייבוש .לאחר הייבוש החליקו
את המשטח בנייר לטש כהכנה לצביעה מחודשת.
ניקוי כלים ואחסון :נקו את כלי העבודה בטרפנטין מיד עם גמר העבודה מים וסבון .סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר .אחסנו
במקום מקורה ומאוורר מתחת ל  30מעלות.
אזהרות והוראות בטיחות :דליק מאד .מזיק בשאיפה ,בליעה ובמגע עם העור .רעיל.
השתמש בביגוד מגן ,כפפות מגן ,משקפי מגן או מגן פנים מתאימים .במקרה של אוורור בלתי מספיק השתמש במכשיר מתאים להגנה על
דרכי הנשימה .ישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות ,גהות ואיכות הסביבה בישראל .יש לקרוא את הוראות
הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (  ,)MS D Sאותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור .טלפון 04-9877483 :וכן
על גבי תווי המוצר .הרחק מאש וניצוצות .לא למאכל .יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה .בהתזה אין לשאוף את האדים.
הערות כלליות :אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב 72 -השעות הקרובות לפני או אחרי היישום ו/או כאשר הטמפרטורה היא מתחת ל-
 10°cוהלחות היחסית מעל  .85%בצביעת תשתיות של מתכת ,יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין .אסור לערבב חומר זה עם
חומרים שלא הומלצו על ידינו .השגת התוצאות הר צויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש .על המשתמש
לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום
המוצר .הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים .אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם
ללא הודעה מוקדמת .יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה.
* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים :פני השטח ,אופן הצביעה ,גוון הצביעה ,מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר .מקובל
להניח כי הוא מהווה כ 75% -מכושר הכיסוי המחושב.
** ב 25° c -ו 65% -לחות יחסית.
מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות ,בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ,I S O 9001
 I S O 14001 ,I S O 18001ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.
למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור – בטלפון. *6477:
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