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 FD-22 צביעה אחת ודי
 

 

  קוד מוצר:
xxx-464 

 

 תיאור המוצר: 
עובי המשמש כיסוד וכעליון ומיועד לצביעה ישירה על מתכת ברזלית, פח מגולוון -רכיבי, רב-צבע סינתטי חד

   ואלומיניום.

 

  :מיוחדות תכונות
 בעל התחברות מעולה לגילוון.  -
 הצבע מכיל שרפים מיוחדים המיועדים לשיפור אדהזיה לכל סוגי הגילוון.  -
 משמש כצבע יסוד ועליון בו זמנית, בשכבה אחת.  -
 בעל ייבוש מהיר במיוחד.  -
 מתאים לצביעה ישירה על גילוון, מתכת ברזלית ואלומיניום.  -
 בעל עמידות אנטיקורוזיבית טובה ועמידות חיצונית טובה.  -
 מיקרון. 60ליישם בשכבה אחת עד  ניתן  -
  ברק חצי מבריק.  -

 
 

  שימושים:
 מתאים לצביעה בתהליך חסכוני ומהיר במיוחד בו יש לטפל ולשנע חלקי מתכת בו ביום.  -
 כולל חלודה )גופי מתכת ברזלית ומגולוונת מיועד לכל עבודות מסגרות ואחזקה קלה לצביעת קונסטרוקציות ו  -

 ( בסביבה עירונית ותעשייתית קלה.St-2יציבה ומטופלת בדרגה     
 אין להשתמש במוצר זה במגע ישיר עם כימיקלים, חומצות או בסיסים ובצביעה על בטון.  -

 
   נתונים טכניים:

 בע.ממניפת לגעת בצ P, בסיס RALלוח גווני תעשיה, לוח גווני גוון:

 )חצי ברק( %50מעל  :060 -ברק ב

 45-48ים בנפח: אחוז מוצק

 מיקרון  40-60 עובי פילם יבש לשכבה:
 מיקרון( 100דקות לעובי סופי של עד  15)ניתן להגיע בצביעת "רטוב על רטוב" בהפרשים של 

 )בהתאם לעובי השכבה ולגוון( 7.5-11 כושר כיסוי מחושב לשכבה* )מ"ר לליטר(:

 18מדלל : / להברשה1-32להתזה: מדלל : מדלל מומלץ

שעות |  12| זמן ייבוש סופי:  דקות מינימום 15| זמן המתנה בין שכבות: דקות  15זמן ייבוש למגע**:  זמני ייבוש:
 שעות  1-2ייבוש לשינוע: 

 )שינוע: העברה ידנית או ייבוש לאחיזה וללא דפורמציה(

 חודשים 24 חיי מדף:

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 
)לפי התקן השבדי(. במידה וההכנה הנ"ל לא מתאפשרת,  Sa-2.5חספוס המתכת ע"י גרגרים לדרגה  ברזל ופלדה:

 .St-3יש לבצע חספוס באמצעים מכאניים עד לדרגה 

לטת של הברק. מיקרון ועד הסרה מוח 7-15שטיפת גרגרים וחספוס פני השטח בעומק פרופיל של  ברזל מגולוון:
במידה ושטיפת גרגרים אינה מתאפשרת ניתן לחספס את פני השטח באופן מכני. הכנת שטח שאינה כוללת 

 חספוס מכני תקצר את אורך חיי המערכת ועלולה לגרום לכשל מיידי. 
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בכל מקרה שבו כל הטיפולים להכנת השטח הנ"ל אינם מתאפשרים, יש להקפיד לגבי כל סוגי המתכות:  כללי:
להסיר שכבות רופפות ושומנים באמצעות מדלל מתאים. במתכת מגולוונת ואלומיניום יש לבצע הסרה 

סודיים מקסימאלית של התחמוצות באמצעות מים מתוקים. אפשרות זו אינה מומלצת כתחליף לטיפולים הי
 המפורטים לעיל, ומהווה את הרע במיעוטו.

)לפי התקן השבדי(.  St-3יש להסיר חלודה רופפת באמצעים מכאניים, עד להכנת השטח ברמת  מתכת חלודה:
 לשטוף במים מתוקים, להמתין לייבוש מלא ולהמשיך בצביעה.

 מערכת הצבע:
במידת הצורך. על חלודה  FDשל צביעה אחת ודי  משמש כצבע עליון ויסוד בו זמנית. מומלץ לצבוע שכבה נוספת

 .יציבה יש ליישם יותר משכבה אחת ולפי מפרט טכני

 

 : שיטת הצביעה

אחוז דילול  מדלל קוטר נחיר לחץ אטמ' אופן הצביעה
 בנפח

 10% -עד 18 - - הברשה/גלילה

 15% -עד 1-32 - 3-5 התזה רגילה

 7% -עד 1-32 0.015-0.021" 3-5 התזת איירלס

 

 רגים, *אחידות מרבית מתקבלת בתהליך ההתזה. תוצאות טובות בהברשה, תתקבלנה בעיקר על משטחים צרים )סו
 מעקות וכו'(.  

 
 : מדלל לניקוי

 .18או מדלל  1-32מדלל 

 

 אמצעי זהירות: 
יש לקרוא את הוראות ות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחיישום 

-04טלפון:-אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור -הבטיחותהבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון 
 המוצר. וכן על גבי תווי 9877483

יש אין לשאוף את האדים. -דה. בהתזהר נאות של מקום העבוהרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורו
 להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

 
 הערות כלליות: 

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם 
וצר תוך הקפדה על א הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המו/או לשנותם לל

 הוראות השימוש.
על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע 

 כראוי ומתאימים ליישום המוצר.   ותשתיתו הוכנו

 *6477: מומחים של טמבורלמוקד הלמידע נוסף אנא התקשרו 

 ותנאי מזג האוויר  * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש
 מכושר הכיסוי המחושב.  75% -באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ   

 לחות יחסית. %65-ו C 025-** ב

 


