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 שחור 550Cתרסיס עמיד בחום 
 

 .תרסיס צבע סינתטי עליון עמיד בחום לצביעת פריטים בתוך ומחוץ לבית
 

 

 

 

 .אינו מכיל עופרתש, מתאים לשימוש פנימי וחיצוני, ייבוש מהיר, קל ונוח לשימו .ºC550צבע עמיד בחום של עד  תכונות:
 

ו, קמין, אח, ארובה, אגזוז ועוד. לצביעת ברביקי שימושים:
 

 נתונים טכניים:

 465-450 קוד מוצר:

  שחור גוון:

 משי ברק:

 זמני ייבוש:

 שעה 1| המתנה בין שכבות:  שעה  1| ייבוש קשה :  דקות  10

 חודשים 24 חיי מדף:

 כמות למשטח גודל אריזה

 אריזות בקרטון 12 מ"ל 400

 

יש לנקות את המשטח המיועד לצביעה מלכלוך, שומנים או חלודה. המשטח צריך להיות נקי ויבש לפני הכנת השטח ומערכת הצבע: 
 התחלת הצביעה.מומלץ להגן על האזור מסביב למקום הצביעה.אין לרסס על שטח חם.

ס"מ בשכבות צבע דקות  25משך דקה לפחות. יש לרסס ממרחק של יש לנער היטב את התרסיס לפני כל שימוש באופן צביעה: 
 ולא בשכבה אחת עבה. במקרה הצורך ניתן ליישם שכבה נוספת של צבע לאחר כשעה. רוקן לפני ההשלכה.

יכל למניעת סתימת התרסיס בתום השימוש, יש להפוך את המנקו את כלי העבודה בטרפנטין מיד עם גמר העבודה.  ניקוי כלים ואחסון:
 אחסנו במקום מקורה ומאוורר. לאחר הצביעה וללחוץ על הלחצן למשך כחמש שניות או עד שלא יותז עוד צבע.

דליק ביותר. מגרה את העיניים. האדים עלולים לגרום לנמנום ולסחרחורת. הצבע אינו למאכל. הרחק מהישג  אזהרות והוראות בטיחות:
במקרה של  בליעה, פנה מייד לייעוץ רפואי והצג את  .אריזה במקום מאוורר היטב בלבדידם של ילדים. שמור במקום קריר. שמור את ה

תווית החומר או האריזה. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב  בלבד. מיכל תחת לחץ: הרחק מקרינת שמש ישירה ואל תחשוף את 
C°האריזה לטמפ' מעל    משקלי מתכולת החומר הינו דליק. 85%אל תנקב ואל תזרוק את המיכל לאש אפילו לאחר שימוש.  .50-

 -ו/או כאשר הטמפרטורה מתחת ל  לפני או אחרי היישום השעות הקרובות 72 -אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב הערות כלליות:
10°c   לא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית בהשמה . אסור לערבב חומר זה עם חומרים ש85%והלחות היחסית מעל

נכונה של המוצר, תוך כדי הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני השמת המוצר, כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו 
על ניסיון וידע שהצטברו במשך  וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.הנתונים המובאים מבוססים

 יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל 
 מכושר הכיסוי המחושב. 75% -להניח כי הוא מהווה כ

 לחות יחסית.  65% -ו  c 25° -** ב
 

Iמיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים  S O  9001  , 
I S O  18001 ,I S O  ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. 14001 
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