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 מגן אקווה טופ מט
 

 לכה מגינה פוליאורתנית דו רכיבית. 
  חוץ ולרצפות.,על בסיס מים לקירות פנים  
 בגימור מט. 
 

 

, עמידות בתנאי , עמידות בפני דטרגנטיםUVלכה דו רכיבית על בסיס מים בעלת תכונות הגנה ייחודיות: עמידות מעולה בקרינת  תכונות:
יישום בהתזה, נמוכה. מתאימה ל VOCות בפני חדירת מים ומלחי ים. נוחה לשימוש, בעלת ייבוש מהיר ותכולת עמידמזג אויר קשים, 
גלילה והברשה. 

 

גבס מתאימה לציפוי קירות חיצוניים, פנימיים ורצפות בטון בסביבה עירונית לעמידות ארוכת טווח. מתאימה ליישום על קירות  שימושים:
שבהם קיימת תנועה של  תעשייתיותאקווטופ אינו מיועד לרצפות מגן ומעל צבעים וציפויים אקריליים כגון: שליכט אקרילי ומינרליים. 

מלגזות או משאיות, מתאימה למשרדים, משטחי הליכה חיצוניים ופנימיים. 
 

 נתונים טכניים:

 ' + חלק ב'()חלק א 395-1XX קוד מוצר:

 שקוף גוון:

  מט ברק:

  (תשתית חלקה)עבור מ"ר/ליטר  8-9 כושר כיסוי מחושב*:

 בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"מים  , עםבזמן הצביעה דילול:

 מים וסבון. ניקוי:

 זמני ייבוש:

 שעות 24שעתיים | ייבוש קשה : המתנה בין שכבות:  | שעהייבוש למגע**: 

 שעתיים :(open timeזמן עבידות )

 חודשים 12 חיי מדף:

 כמות למשטח גודל אריזה

 100 ק"ג 5

 

נקו את השטח מאבק, חול, שמן וכל חומר זר אחר. הסירו כל שכבה חופשית, רופפת ומתקלפת או שכבות הכנת השטח ומערכת הצבע: 
 יום. 28בטון חדש יש לחכות לאשפרה של ר עבו .2 -ו 1חלק  1920עבות במיוחד. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 

שפשפו בנייר לטש עדין את פני הצבע יש לוודא שהשטח נקי מאבק, לכלוך, שומנים וכל חומר רופף. יישום על צבע אקרילי/מינרלי קיים:  
 הקיים עד קבלת חספוס עדין.

ם )לגבי רצפות מיוחדות כגון קורדור, ציפויים עמידי יו 28יש ליישם על  רצפת בטון סטנדרטי בלבד לאחר אשפרה של  יישום על רצפות:
 שחיקה וכו, יש להתייעץ עם מוקד המומחים של טמבור.(.

ישנו צורך בהסרה של מי מלט וחספוס של פני השטח עד הגעה לבטון חשוף ועד קבלת פני שטח סופגים. החספוס יעשה בטון חשוף: 
, וכדומהת השחזה. המשטח חייב להיות נקי מכל לכלוך, אבק, שמן, בנזין, דלק באמצעים מכאניים באמצעות מלטשת סיבובית או מכונ

העלולים להפריע להתחברות הצבע. את הניקיון יש לבצע עם מסיר שומנים או דטרגנט ביתי ואח"כ לשטוף היטב עם מים עד לסילוק 
 מוחלט של חומרי הניקוי. 

יש לסלק שכבות צבע רופף. יש ללטש צבע ישן עד עמימות מלאה ואובדן ברק  של הצבע הישן. הליטוש יעשה  משטחים עם צבע ישן:
 מכל חומר זר לפני יישום הצבע העליון. שהמשטח נקי .יש לוודא 80-120בנייר לטש מס' 

ה חלק ב' לתוך חלק א' תוך ערבוב פתח בזהירות את האריזה. יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש ולהוסיף בהדרג אופן השימוש: 
בדילול  שכבות לפחות 2חלבי, אך לאחר הייבוש היא נעשית שקופה. מומלץ ליישם  -מתמיד ויעיל. ללכה השקופה יש באריזה גוון לבנבן

 שעתיים בין שכבה לשכבה.יש להמתין  מים. 10%של 
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 35נותר כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ויבש מתחת ל נקו את כלי העבודה במים. סגרו היטב את הצבע ש ניקוי כלים ואחסון:
 מעלות.

לא למאכל. יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש  אזהרות והוראות בטיחות:
 04-9877483ת הבטיחות של טמבור טל': לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות, אותו ניתן לקבל במחלק

הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. אין לשאוף את האדים בעת התזה. את המידע המדויק עבור וכן 
 (.MSDSהמוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות )

 ו/או כאשר הקיר לח ו/או כשטמפרטורת הקירות היא  היישוםלפני או אחרי  שעות 72אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם  הערות כלליות:

. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית 85%והלחות היחסית מעל  c 10°-מתחת ל
אכן מיועד למטרת השימוש בו ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא 

וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו 
 .יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלהבמשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

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

 לחות יחסית. 65% -ו  c 25° -** ב

 ,  ISO 9001ת, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכו

ISO 18001 ,ISO 14001 .ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי 
 6477* .בטלפון: –למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור 

 


