מרק
חומר למילוי ,איטום והחלקה.
לשימוש פנימי וחיצוני.

תכונות :החומר בעל כושר מילוי טוב ,מתייבש במהירות ,נמרח וניתן לשיוף בקלות .החומר בעל עמידות חוץ טובה והתחברות מעולה
לתשתית..

שימושים :חומר המיועד לאיטום ולמילוי של חריצים ,נקבוביות ופגמים בעץ מלא ,עץ לבוד (דיקט) ,סיבית ,קירות טיח ,בטון ,גבס ועוד.
בנוסף החומר משמש להחלקת משטחים לפני הצביעה .לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים:
קוד מוצר725-005 :
גוון :לבן שבור
ברק :מט
כושר כיסוי מחושב* :כמות החומר הנדרשת להחלקה היא כ 250 -ג"ר/מ"ר לכל שכבה ,בהתאם לפני השטח ולסוג התשתית.
דילול :אין צורך.

לניקוי  :מים וסבון.

זמני ייבוש:
ייבוש למגע** :שעתיים | המתנה בין שכבות 4 :שעות | ייבוש סופי  24 :שעות
חיי מדף 24 :חודשים.
גודל אריזה

כמות למשטח

 0.25ליטר

1440

 2.5ליטר

160

הכנת השטח :נקו את המשטח המיועד לצביעה מאבק ,שומן ,לכלוך וכל חומר זר אחר.
עץ לא צבוע:
מרחו תחילה שמן איטום לעץ מדולל ב בכ 30% -טרפנטין מינרלי טמבור והמתינו  24שעות לייבוש מלא  .יישמו  1-2שכבות מרק
בעזרת מרית (שפכטל) עד לקבלת משטח חלק (קבעו את עובי השכבה בהתאם לצורך) .המתינו לייבוש מלא ,שייפו קלות בין שכבה
לשכבה ולאחר השכבה העליונה .נקו היטב את אבק השיוף לפני הצביעה .צבעו שכבת יסוד סינתטי לעץ והמשיכו בצבע העליון
שבחרתם .יש להקפיד ולוודא כי העץ יבש ואינו מפריש שרף.
בעזרת מרית (שפכטל) .קלפו צבע רופף ,מרחו בונדרול
קירות מסויידים :מרחו שכבת בונדרול סופר ,יישמו  1-2שכבות של מרק
בעזרת מרית (שפכטל).
סופר במקומות המתוקנים ,יישמו  1-2שכבות של מרק
בעזרת מרית (שפכטל) .קלפו צבע רופף ,מרחו בונדרול
קירות צבועים :מרחו שכבת בונדרול סופר ,יישמו  1-2שכבות של מרק
בעזרת מרית (שפכטל).
סופר במקומות המתוקנים ,יישמו  1-2שכבות של מרק
.אופן צביעה :החומר מוכן לשימוש .בחשו היטב לפני השימוש ומדי פעם במהלך היישום ..במידת הצורך ניתן לדלל עד  5%מים.
ניקוי כלים ואחסון :נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה .סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר .אחסנו במקום
מקורה ומאוורר מתחת ל  30מעלות.
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מרק
אזהרות והוראות בטיחות :יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות ,גיהות ואיכות הסביבה בישראל .יש לקרוא את
) ,אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור .טלפון04-9877483 :
הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (
וכן על גבי תווי המוצר .הרחק מאש וניצוצות .לא למאכל .יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה .אין לשאוף את האדים .יש להשתמש
באמצעי מיגון מתאימים .ראה גיליון בטיחות.
הערות כלליות :במידה ומדובר על צביעת עץ חדש עם "עיניים" ,הגוון באזור ה"עיניים" עלול להשתנות בחלוף הזמן .אין לצבוע כאשר
עומד לרדת גשם ב 72 -השעות הקרובות ו/או כאשר הטמפרטורה מתחת ל 10° c -והלחות היחסית מעל  ..85%בצביעת תשתיות של
עץ ומתכת ,יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין .אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו .השגת התוצאות
הרצויות 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 הוכנ ו 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 ה כיסוי המעשי תלוי במספר גורמים :פני השטח ,אופן הצביעה ,גוון הצביעה ,מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר .מקובל
להניח כי הוא מהווה כ 75% -מכושר הכיסוי המחושב.
** ב 25 ° -ו 65% -לחות יחסית.
מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות ,בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ,ISO 9001
 ISO 14001 ,ISO 18001ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.
למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור – בטלפון. *6477:
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