יסוד קושר רב-גמיש
צבע יסוד על בסיס ממיס המבטיח התחברות טובה לתשתית.
מתאים במיוחד לקירות חוץ.

תכונות :חדירה מעולה אל הקיר ,המאפשרת עמידות לאורך זמן בחומרים אלקליים .ללא עופרת וכרומטים.
שימושים :לצביעת קירות חיצונים .מתאים לשימוש כיסוד למערכת רב גמיש ,שליכט אקרילי גמיש (כאשר התשתית אקרילית ו/או
ושכבת יסוד בעת תיקון
בסביבה ימית או תעשייתית) ,סופרקריל מ.ד ,סופרקריל ו -מ.ד  .45מתאים כיסוד לכיסוי כתמים
נזקי שריפות.
נתונים טכניים:
קוד מוצר737-000 :
גוון :לבן( ,מתחת לשליכט אקרילי צבעוני יש לגוון את היסוד בקירוב לגוון הסופי)
ברק :מט
כושר כיסוי מחושב* 6-8 :מ"ר  /ליטר (בשכבה אחת) ללבן או מגוון.
דילול :בזמן הצביעה טרפנטין מינרלי מתוצרת טמבור עד 30%
לניקוי :טרפנטין מינרלי.
זמני ייבוש:
ייבוש למגע** :שעה | המתנה בין שכבות 4 :שעות | ייבוש סופי 24 :שעות
חיי מדף 24 :חודשים.
גודל אריזה

כמות למשטח

 5ליטר

100

 18ליטר

27

הכנת השטח ומערכת הצבע :יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י  1920חלק  1ו .2 -לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת
ומתקלפת .שטפו היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של  120אטמוספרות .בצעו תיקוני בטון וטיח לפי הצורך (בבטון חדש יש להמתין
לאשפרה של כחודש ימים) .יישמו את רב-גמיש יסוד קושר בהתזה או בגלילה .לאחר  4שעות ייבוש ניתן ליישם את הצבע העליון או את
מערכת הרב גמיש במרקם הרצוי ובגמר הרצוי .במידה וקיימים סדקים בתשתית יש לפנות למוקד המומחים של טמבור לקבלת מפרט
לטיפול בסדקים .אין להשאיר את היסוד ללא מערכת צבע עליונה יותר מימים ספורים ולא יותר משבוע.
אופן צביעה :בחשו היטב את הצבע לפני השימוש עד לקבלת אחידות.
צביעה ברולר/בהתזה (איירלס)  :דללו עד  30%טרפנטין מינרלי טמבור.
צבעו שכבה אחת ומעליה צבע עליון מתוצרת טמבור כמפורט לעיל עד שבוע מיום היישום.
ניקוי כלים ואחסון :נקו את כלי העבודה בטרפנטין מינרלי טמבור מיד עם גמר העבודה .סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר.
אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל  30מעלות.
אזהרות והוראות בטיחות :סיכונים :דליק ,רעיל ליצורים החיים במים ,עלול לגרום השפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית ,.עלול
להזיק לתינוקות יונקים אזהרות :אין לשאוף את האדים/התרסיס ,מנע מגע עם העור ,בעת שרפה ,השתמש ב,)Fire fighting foam( FFF
בעת תאונה או אם אתה חש ברע ,פנה מייד לייעוץ רפואי והצג את תווית האריזה ,השתמש באריזה מתאימה כדי למנוע זיהום סביבתי,
פנה חומר זה ואריזתו כפסולת מסוכנת .יש להשתמש בכפפות ,משקפי מגן ומסיכת פנים /חצי פנים מסוג .ABEK P3
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יסוד קושר רב-גמיש
הערות כלליות :אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב 72 -שעות הקרובות לפני הצביעה או לאחריה ו/או כאשר הקיר לח ו/או
הטמפרטורה מתחת ל 10 -והלחות היחסית היא מעל  .85%אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו .השגת התוצאות
הרצויות מותני ת 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 לעיין בדפים
הטכניים של כל מוצר הנזכר לעיל .יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה.
*כושר הכיסוי המעשי תלוי במס' גורמים :פני השטח ,אופן הצביעה ,מומחיות הפועל ותנאי מזג האויר באתר .בדרך כלל מניחים שהוא כ-
 75%מכושר הכיסוי המחושב.
**ב 250 -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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