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 גמר סיד סופר
 

 סיד סינתטי לכיסוי מקסימלי בצביעת קירות פנימיים ותקרות 
 בבנייה חדשה. 

 תו ירוק. .1637תקן ישראלי  נושא תו
 
 

 

 ותו ירוק. 1637בעל ת"י  ללא עופרת וכרומטים. לא רחיץ.בעל כושר כיסוי מצוין,  תכונות:

 

 לצביעת קירות, תקרות, משטחי בטון וטיח פנימיים בבנייה חדשה שימושים:
 

 נתונים טכניים:

 731-615 קוד מוצר:

  לבן גוון:

 מט ברק:

 בהתאם לסוג התשתית מ"ר / ליטר )בשתי שכבות( 8-9 כושר כיסוי מחושב*:

 "אופן הצביעה" . בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף דילול:

 מים וסבון. ניקוי:

 שעות 24:  סופי| ייבוש שעתיים המתנה בין שכבות: שעה  1מגע : זמני ייבוש

 חודשים. 24 חיי מדף:

 כמות למשטח גודל אריזה

 36 ליטר 16

 36 ליטר 18

 

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 
 פנימיים חדשים לא צבועים: קירות

. בצביעה על שליכטה חדשה Xמאבק. מלאו חורים עם קלסימו  ושייפו את פני השטח בנייר לטש להסרת גרגירים ולקבלת משטח חלק ונק
שכבות גמר סיד סופר. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י  2-3צבעו  משטח. צבעו שכבה אחת של יד ראשונה, בהתאם לטיב ה

 .2 -ו 1חלק  1920
 יים מסוידים:פנימ קירות

מאבק. מלאו חורים עם  והסירו שכבות סיד ישן, רופף ומתקלף. שייפו את פני השטח בנייר לטש להסרת גרגירים ולקבלת משטח חלק ונק
 2 -ו 1חלק  1920שכבות גמר סיד סופר. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י  2וצבעו  Xקלסימו 

 קירות גבס:
 מאבק ולכלוך. בלוחות גבס בצעו חיבורים מתאימים באמצעות מגיק בונד סופר.  נקו את התשתית טרם היישום

 אין לגוון על מוצר זה. בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.אופן צביעה: 
  בשכבה שניה. 15%- %10מים בשכבה ראשונה  15%-20%דללו  צביעה ברולר/מברשת:

  .30%דללו עד  צביעה בהתזה:

 . ת האריזה היטב כך שלא יחדור אוירנקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו א ניקוי כלים:

חודשים מתאריך  24ימוש עד החומר מתאים לש .מעלות 5ומעל  מעלות 30-אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל אחסון ופגות תוקף:
 הייצור, כאשר הוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
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 . אלרגית תגובה לאורר עלול(, 2H)3 –בנזיאיזותיאזול  1.2מכיל  הצבע אינו למאכל, אזהרות והוראות בטיחות:

 בורלמשתמשים מקצועיים ניתן לקבל על פי דרישה ממוקד המומחים של טמ גיליון בטיחות

 ליישם או/ו במפורש טמבור ידי על הומלצו שלא חומרים עם זה חומר לערבב אין. סדקים על מגשר אינו זה מוצר הערות כלליות:
 המומחים למוקד לפנות ניתן.  בו השימוש לפני המוצר של הטכני בדף לעיין יש. טמבור מתוצרת שאינם מוצרים המכילה צבע במערכת

 והלחות מעלות 35 מעל או מעלות 10-ל מתחת בטמפרטורה המוצר את ליישם מומלץ לא. נוספות נחיותה קבלת לצורך* 6477 בטלפון
 טמבור להוראות בהתאם ליישם יש. המבצע אחריות במקום באה ואינה בלבד החומר לטיב מוגבלת טמבור אחריות. 85% מעל היחסית

 והתקנים ההוראות פי על העבודה כל של נאות ביצוע ולוודא רכיולצ התאמה לבדוק המבצע על. הטכני ובדף האריזה גבי על המצוינות
 וההמלצות הנתונים את לשנות או לעדכן הזכות את לעצמה שומרת טמבור+.  /- 2% עד של האריזה בתכולת סטייה תיתכן. המקובלים

 בשינויים להתעדכן האחריות חלה המבצע לע. בנהלים שינוי או/ו בתקנים או/ו דין שינויי או/ו במוצר שינויים לאור, מוקדמת הודעה ללא
 .ההובלה בעת היטב המוצר לעגן יש. לעת מעת

ועוד.  מקובל  מומחיות הצובעמזג האויר,  אופן הצביעה,קיומו של יסוד, השטח,  פני בסוג התשתית וטיבה.הכיסוי המעשי תלוי  * כושר
 .הצבעהמירבי של מכושר הכיסוי  75% -כ להניח שכושר הכיסוי המעשי בתשתית שאינה אופטימלית יעמוד על 

 לחות יחסית. 65% -ו  c 25° -** ב
 , תו ירוק.1637ת"י 

 
 בדרישות העומדת משולבת מערכת בעלת, 8488 ד.ת נתניה אינטרגאמא בנין 6 אריאל מאיר, 520038613 פ.ח מ"בע טמבור ידי על מיוצר
למידע הישראלי התקנים מכון י"ע מאושרת ואשר ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 לתקנים בהתאמה סביבה ואיכות בטיחות איכות

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

 


