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 אפקט ספארי
 

 אפקט דקורטיבי מטאלי עדין במראה דיונה חולית לקירות פנים.
 מראה פנינתי אטום למחצה,  – פרלטו

 מראה מוזהב אטום,  – אורו
 .מראה אטום מט בגווני מדבר – נטורל

 גוונים לבנים בהירים. 4מראה לבן ו -ספארי פנינה לבן

 

 ידידותי לסביבה ולמשתמש. בסיס מים לקירות פנים. שימוש על מוכן ל אפקט תכונות:
 

צבע אקרילי אפקט במראה של איי דיונות ליישום מהיר וקל על קירות פנים הצבועים ב שימושים:
 

 נתונים טכניים:

  קוד מוצר:
 739-406 -טוספארי פרל
 739-407 -ספארי אורו

 739-403 -ספארי נטורל
 739-435 -ספארי פנינה לבן

  גוון:
 בסיס מהקולקציה המופיעה בקטלוג המוצרים. גוונים  15פנינה כסופה +  -ספארי פרלטו

 בסיס מהקולקציה המופיעה בקטלוג המוצרים. גוונים  6מוזהב +  -ספארי אורו
 בסיס  קציה המופיעה בקטלוג המוצרים.מהקול בסיס לגיוון במיקס: לוח גוונים פסטל -ספארי נטורל

 . בסיס מהקולקציה המופיעה בקטלוג המוצריםגוונים  4 –לבן ו  -ספארי פנינה לבן

  ברק:
 משי -ספארי פרלטו

 משי -ספארי אורו
 משי-מט -ספארי נטורל

 משי - ספארי פנינה לבן

 מ"ר/ק"ג 4-6 כושר כיסוי מחושב*:

 מוכן לשימושהצבע  דילול:

 מים  כלים: ניקוי

 זמני ייבוש:

 שעות 24שעות | ייבוש סופי:  2ייבוש למגע**: 

 חודשים. 24 חיי מדף:

 כמות למשטח גודל אריזה

 יח' 160 ק"ג 4.5

 

 

לגוון ספארי  נקו את הקיר מצבע רופף ומתקלף ומשאריות לכלוך ואבק וצבעו ביסוד קוורץ בגוון קרובהכנת השטח ומערכת הצבע: 
חלק  1920הקיר תואמת לת"י יש לוודא כי תשתית יש לצבוע בונדרול סופר לפני יסוד קוורץ.  ,סיד רופף ומתנגב היא . אם התשתיתהנבחר

 .2 -ו 1

 אופן צביעה: 
 לקבלת מראה איי דיונות על רקע חלק:

( באריזת הצבע. מומלץ לבצע דוגמא של 3"-4“חב בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. טבלו מברשת )ברו
תאם לפיזור תצורת החול כחצי מ"ר ולהחליט על צפיפות החול. מרחו כמות קטנה של צבע על הקיר בתנועות אלכסוניות רחבות בה

יים של לאחר קבלת כיסוי על מקטע, המשיכו ל'שחק" ביד חופשית עם הצבע שעל הקיר ולמרוח שוב ושוב עד לקבלת א המבוקשת.
מ"ר אלכסוני ולהקפיד  0.5 -מומלץ לעבוד בכל פעם על קטע של כטקסטורה דמוית דיונה לצד אזורים חלקים של צבע )'הרים וקרחות'(. 
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על כיסוי מלא. מומלץ להתרחק מהקיר מדי פעם במהלך העבודה כדי לבחון את התמונה כולה. אם ברצונכם בצפיפות חומר גבוהה יותר, 
עות המברשת על הקיר בהתאם המשיכו להעמיס את המברשת ולצבוע. ניתן לעבוד עם המברשת ללא טבילה בצבע,  ולטשטש את תנו

לפיזור החול המבוקש. שימו לב לאזורים בהם העמסתם כמות גדולה של צבע, אם ישנה נטייה לנזילות, יש להמשיך ולשטח את הצבע. 
 עברו ברפרוף עם מברשת יבשה, בכיוון אחד, לטשטוש סימני ההברשה.

 הערות:
 ת פיצוצים וסדקים.אין לזרז את הייבוש בעזרת מאוורר או מפיץ חום. למניע

 על הקיר. הגוון והמראה הסופי המתקבל מושפע מהתאורה הישירה שעל הקיר ומהשתקפות האור
 .מ"ר אישור המראה המתקבל וכניסיון ליישום 1קטע בגודל מומלץ לבצע דוגמה של מ

 סופרקריל בגוון הנבחר, ומעליו  מגיק בונד סופר, מעליו בונדרול, מעל האפקטאם בעתיד ברצונכם לחזור למראה חלק, ניתן ליישם 
 

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום  ניקוי כלים ואחסון:
 מעלות. 35מקורה ומאוורר מתחת ל 

כיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מ אזהרות והוראות בטיחות:
הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה.  את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות 

(.) 

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

ישום לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים לי
המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא 

 .הודעה מוקדמת
באתר. מקובל  רהאווי* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג 

 מכושר הכיסוי המחושב. 75% -יח כי הוא מהווה כלהנ
 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: –א פנו אל מוקד המומחים של טמבור למידע נוסף אנ

 


