יסוד רב שימושי בסיס ממס
צבע יסוד רב שימושי בעל התחברות מעולה לכלל סוגי תשתיות המתכת.
בגימור מט .לשימוש פנימי וחיצוני.

תכונות :לשימוש פנימי וחיצוני  .מצטיין בהתחברות לתשתיות שונות ,מצטיין כיסוד על מתכות ,בעל ייבוש מהיר ,ללא עופרת וכרומטים.

שימושים :משמש להתחברות לתשתיות שונות ,כגון :ברזל ,פח מגולוון ,אלומיניום ,פורמייקה ,פלסטיק ובטון .מעל צבע היסוד יש לצבוע
בצבע עליון ,כגון :פוליאור ,סופרלק פלוס והמרטון ,בהתאם לסוג המשטח ולגימור הרצוי .המוצר מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.
נתונים טכניים:
קוד מוצר350-350 :
גוון :לבן
ברק :מט
כושר כיסוי מחושב* 10 :מ"ר  /ליטר (בשכבה אחת)
דילול :בזמן הצביעה עם מדלל המרטון מתוצרת טמבור או מדלל  1-04בהתאם להראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"
זמני ייבוש:
ייבוש למגע** :שעה | ייבוש סופי 24 :שעות
חיי מדף 24 :חודשים.
גודל אריזה

כמות למשטח

 0.25ליטר

1440

 0.75ליטר

640

 4.5ליטר

100

הכנת השטח ומערכת הצבע:
כל סוגי המתכות:
לפני תחילת הצביעה וודאו כי השטח הנצבע נקי ויבש .הסירו כל שומן ולכלוך וכן חלודה ,קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר בעזרת
מברשת פלדה ונייר לטש מותקן על גבי מכונה חשמלית ( ,)160/180עד לקבלת מתכת ברזלית נקייה ,ולאחר מכן שטפו בעזרת המדלל
המשמש לצביעה (מדלל המרטון ,מדלל  1-04או מדלל  .)1-32במקרים בהם לא ניתן להסיר חלודה באמצעים מכניים כמצוין לעיל ,ניתן
לנטרל את החלודה באמצעות ממיר חלודה טמבור ,לאחריו צבעו  2שכבות יסוד רב שימושי על בסיס ממס והמתינו לייבוש מלא .יש
להקפיד על הסרה מלאה של החלודה והגעה לתשתית ברזלית נקייה.
ברזל מגולוון ואלומיניום:
בצעו הסרה מקסימלית של התחמוצות .חספסו את פני השטח היטב ע"י נייר לטש מותקן על גבי מכונה חשמלית ( )160/180והקפידו
לנקות מאבק חלודה ולכלוך .שומנים הסירו בעזרת מדלל כאמור לעיל ,צבעו שכבה אחת יסוד רב שימושי והמתינו לייבוש מלא .המשיכו
בצביעת מערכת הצבע העליונה שבחרתם בהתאם להנחיות בדף הטכני של המוצר .במידה ומדובר במתכת צבועה או מתכת מגולוונת ,יש
לשייף היטב את פני השטח באמצעות נייר לטש מותקן על מכונה חשמלית ,ולהסיר את השכבה העליונה של פני הצבע הקיים וכן להוריד
את ברק הגילוון לעמימות מלאה .לאחר השיוף לנגב היטב באמצעות בד ספוג במדלל  1-32להסרת אבק השיוף.
פורמייקה :לפני תחילת הצביעה וודאו כי השטח הנצבע נקי ויבש .שייפו קלות בנייר לטש ( )160/180המותקן על מכונה חשמלית ,ונקו
היטב את השטח הנצבע .צבעו שכבת יסוד רב שימושי והמתינו לייבוש מלא .המשיכו בצביעת מערכת הצבע העליונה שבחרתם בהתאם
להנחיות בדף הטכני.
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יסוד רב שימושי בסיס ממס
פלסטיק :היישום תל וי בסוג הפלסטיק ואיכותו .מומלץ לנסות בפינה נסתרת .שייפו היטב בנייר לטש ,נקו את המשטח וצבעו  1-2שכבות
יסוד רב שימושי .המתינו לייבוש מלא .המשיכו בצביעת מערכת הצבע העליונה שבחרתם בהתאם להנחיות המתאימות.
הערה :מעל צבע היסוד יש לצבוע בצבע עליון ,כגון :פוליאור ,סופרלק ,המרטון ,בהתאם לסוג המשטח ולגימור הרצוי.
אופן צביעה :בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.
צביעה במברשת  /רולר :דללו עד  10%מדלל המרטון מתוצרת טמבור או מדלל .1-04
צביעה בהתזה רגילה :דללו עד  15%מדלל .1-32
צביעה בהתזת איירלס :דללו עד  7%מדלל .1-32
ניקוי כלים ואחסון :נקו את כלי העבודה במדלל בו בוצעה העבודה מיד עם גמר העבודה .סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר.
אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל  30מעלות.
אזהרות והוראות בטיחות :המוצר מכיל קסילן .דליק .מזיק בשאיפה ובמגע עם העור .מגרה את העור .רעיל ליצורים החיים במים ,עלול
לגרום השפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית .הרחק מהישג ידם של ילדים .שמור את האריזה במקום מאוורר היטב .אין לשאוף
את האדים/התרסיס .השתמש בביגוד מגן מתאים ובכפפות מגן מתאימות .במקרה של בליעה ,פנה מייד לייעוץ רפואי והצג את תווית
החומר או האריזה .מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד .יש להשתמש כפפות ,משקפי מגן ומסיכת פנים /חצי פנים מסוג A B E K
.P 3
הערות כלליות :אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב 24 -השעות הקרובות לפני או אחרי היישום ו/או כאשר התשתית לחה 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 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
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 .למידע נוסף התקשרו למוקד המומחים של טמבור.*6477 :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 ,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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