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 אפקט דקורטיבי במראה מטאלי בגוונים כסוף / מוזהב / נחושת

 

 

צבע אקרילי בעל גמר מהודר במיוחד, לשימוש פנימי, מצטיין בכושר כיסוי גבוה, , עמיד במיוחד, נצבע בקלות, מתייבש  תכונות:
 .בסיסים ניתן להשיג במבחר .. מוכן לשימושא ריח לוואי. ללא עופרת וכרומטיםבמהירות. לל

 

מתאים לעיצוב ייחודי בבית והן במקומות ציבוריים כגון:  דקורטיבית לקירות לקבלת מראה מתכתי מהודר. מתאים לצביעה שימושים:
 לשימוש פנימי בלבד. בתי מלון, מסעדות, משרדים וכו.

 

 ניים:נתונים טכ

  מוצר:קוד 

 739504400300 -בסיס כסוף

 739505400300 -בסיס זהב

 739506400300 -בסיס נחושת

 כסוף / זהב / נחושת גוון:

 משי-מבריק ברק:

 (בשתי שכבות)ליטר /מ"ר 6-7 כ כושר כיסוי מחושב*:

 זמני ייבוש:

 שעות 48:  סופיייבוש |  שעתיים| המתנה בין שכבות:  שעהייבוש למגע**: 

 חודשים 24 יי מדף:ח

 כמות למשטח גודל אריזה

 160 ליטר 3

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 

 קירות:
ומעליו  בונדרול סופר. במידה והתשתית אינה אקרילית )כגון: פוליסיד(, יש ליישם (סופרקרילכגון: )ניתן לצבוע מעל כל צבע אקרילי 

 .סופרקריל
בתנועות מאונכות   מברשתאו  רולר הצבע את ליישם יש .נוסף דילול ללא לשימוש מוכן הצבע .הצבע את היטב לבחוש יש :היישוםאופן 

)מומלץ לעבוד  יב )מברשת רחבה( בתנועות מאונכות. יש לעבור ולסרוק ללא המתנה את הצבע בעזרת מברשת ינהמלמעלה למעט
ריקתו במברשת יניב(. לאחר ייבוש החומר כשעה וחצי עד שעתיים יש לחזור על במקטעים ע"מ שהצבע לא יתייבש בין מריחתו לבין ס

לעבור ולסרוק ללא המתנה את הצבע ו. בשתי שכבות בתנועות מאונכות מלמעלה למעטה יישום הצבע ברולר או מברשת  –הפעולה 
"מ שהצבע לא יתייבש בין מריחתו לבין סריקתו , )מומלץ לעבוד במקטעים עיב )מברשת רחבה( בתנועות מאונכותבעזרת מברשת ינ

 במברשת יניב(.
נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו  :לניקוי ניקוי כלים ואחסון: 

 מעלות. 35במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 

. בע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדותהצבע אינו למאכל. הצ :אזהרות והוראות בטיחות

הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה.  את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות 
(MSDS.) 

זה עם חומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות  אין ליישם על תשתית לחה. אין לערבב חומר הערות כלליות:
מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. יש לוודא כי המוצר אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור 

ססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי. אחריותנו היא על טיב המוצר בלבד.הנתונים המובאים מבו
  הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.
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* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל 
 הכיסוי המחושב מכושר 75% -להניח כי הוא מהווה כ

 לחות יחסית. 65% -ו  25 -** ב

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

 6477* .בטלפון: – למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור

 


