
 

 www.tambour.co.il    *6477  מוקד המומחים של טמבור
 

 )מחזיר אור( צבע זורח לממ"דים
 

 ירוק בחושך )מחזיר אור(, -זורח באור צהוב .צבע אקרילי לשימוש פנימי על בסיס מים
 המיועד ליישום מעל תשתית צבועות בלבד. 

 עוצמת האפקט משתנה כתלות בכמות השכבות, עובי השכבה, 
  לשימוש פנימי בסוג התאורה בעזרתה נטען הצבע ובגוון הרקע הנבחר.

 

 

 

 צבע זה נטען באור וזורח בחושך בין שעתיים לשמונה שעות. תכונות:

 

, תקרות עץ ומתכת לשימוש פנימי הצבועים בצבעים על בסיס מים או מסדרת סופרקריל קירות פנים הצבועים בצבע אקרילי שימושים:
 שעות ביום. 8לפחות במשך  ו )אור יום או תאורה מלאכותית(על בסיס טרפנטין.  יש לוודא כי הצבע חשוף לאור כלשה

 

 נתונים טכניים:

 795520 קוד מוצר:

  ירוק-שקוף, בחושך: צהוב-באור יום: ירקרק גוון:

 מט ברק:

 מ"ר /ליטר )בשלוש שכבות( 1 כושר כיסוי מחושב*:

 ון.| לניקוי : מים וסב הצבע מוכן לשימוש דילול:

 זמני ייבוש:

 עות ש 24:  סופיייבוש | שעתיים: המתנה בין שכבותייבוש למגע**: שעה | 

 חודשים. 24 חיי מדף:

 כמות למשטח גודל אריזה

  ליטר 1

 

 

רוב יותר ללבן האפקט חזק צבעו על גבי תשתית קירות אקרילית רצוי בגוונים בהירים. ככל שצבע הרקע קהכנת השטח ומערכת הצבע: 
יותר. גוונים כהים נוטים לבלוע אור וכך להקטין את האפקט. כן ניתן לצבוע על תקרות עץ ומתכת צבועות בגוון בהיר. יש לפעול בהתאם 

  להוראות הדפים הטכניים של כל צבע בו נעשה שימוש.
מקום בקרבת מקור אור. חדר המואר באור יום לפחות במשך בחירת מקום יישום: כיוון שצבע זה נטען באור וזורח בחושך יש לבחור 

מספר שעות מועדף, אך בהעדר מקור אור טבעי ניתן להטעין את הצבע בעזרת מנורת ניאון, הלוגן או נורה רגילה. ניתן גם לשלב בין 
ר זמן הטעינה קצר יותר ומשך תאורות שונות )טעינה באור יום והמשך טעינה בעזרת מנורה בשעות הערב(. ככל שמקור האור חזק יות

 הזריחה ארוך יותר.

טייפ(. לקבלת אפקט הזריחה -אם ברצונך לצבוע רק חלק מהקיר סמן את האזור אותו תרצה לצבוע בעזרת נייר דבק )מסקינגאופן צביעה: 
ו שתיים נוספות צבע את השטח בעזרת גלגלת )רולר( מומלץ גלגלת קצוצת שיער בשלוש שכבות צבע לפחות. צביעת שכבה אחת א

תגדיל את העוצמה וזמן הזריחה.  לאחר ייבוש הצבע יש לטעון את הצבע בעזרת מקור אור )אור יום, ניאון, הלוגן, מנורה רגילה( במשך 
שעות לפחות )בדומה להטענת סוללה של טלפון סלולרי(. ככל שמקור  8ות. מומלץ להטעין את הצבע טעינה ראשונה של שעתיים לפח

האור חזק יותר זמן הטעינה קצר יותר ומשך הזריחה ארוך יותר. )עד להגעה לטעינה מקסימלית של הצבע(.  ככל שמיישמים יותר שכבות 
ירוק בין שעתיים לשמונה שעות כתלות  -חר כיבוי/ הרחקת מקור אור הצבע יזרח באור צהוב של הצבע כך תגבר יכולת הזריחה שלו. לא

בזמן טעינה ומידת החשכה. אם בעתיד ברצונך לצבוע מעל לצבע הזורח, ניתן לשייף את הקיר לקבלת מראה חלק וליישם ישירות שתי 
 שכבות של סופרקריל.

וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום נקו את כלי העבודה במים  ניקוי כלים ואחסון:
 מעלות. 30מקורה ומאוורר מתחת ל 
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הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות.  אזהרות והוראות בטיחות:
קפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות הרחיקו מהישג ידם של ילדים. ה

() 

. אסור לערבב 85%והלחות היחסית מעל   10° -אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל הערות כלליות:
ות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצא

על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי 
 ומתאימים ליישום המוצר. 

ם. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השני
 .יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלהמוקדמת. 

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל 
 יסוי המחושב.מכושר הכ 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 

 


