המרטון מגורען בעל נצנוץ עדין
סדרת צבעים מעולה לצביעה ישירה על מתכת ,מתכת חלודה ומתכת מגולוונת,
באפקט מחוספס בעל נצנוץ עדין .לשימוש פנימי וחיצוני

תכונות :צבע חד רכיבי ,רב עובי שהינו יסוד ועליון בו זמנית ,מתאים לצביעה על מתכת מגלוונת ,מתכת ברזלית אלומיניום ועץ.
בעל עמידות אנטי קורוזיבית ועמידות חיצונית טובה .צבע בעל ייבוש מהיר המעניק הגנה למתכת מפני היווצרות חלודה .מתאים במיוחד
לאקלים הישראלי ובעל עמידות חיצונית טובה .ללא עופרת וכרומטיים
שימושים :לצביעה ישירה על מתכות ,לרבות חלודה או מתכת מגולוונת ללא צורך בצבע יסוד ,לצביעת אלמנטים שונים ממתכת (גדרות,
סורגים ,מעקות ,מרזבים ,עמודי תאורה ,קונסטרוקציות למיניהן ועוד) .המוצר מתאים גם לצביעה מעל עץ .לשימוש פנימי וחיצוני.
נתונים טכניים:
קוד מוצר654-6x x :
גוון 6 :גוונים מוכנים
גימור :מחוספס-עדין.
כושר כיסוי מחושב* 8-10 :מ"ר  /ליטר (בשכבה אחת)
דילול :בזמן הצביעה :להברשה ולהתזה :מדלל  1-04או מדלל המרטון.
זמני ייבוש:
ייבוש למגע** 30 :דקות | | המתנה בין שכבות :שעה  -שעתיים | ייבוש קשה  24 :שעות .קשיות מקסימלית לאחר שבוע.
חובה ליישם שתי שכבות לפחות בכדי לקבל הגנה אנטיקורוזיבית נאותה.
חיי מדף 24 :חודשים.
גודל אריזה

כמות למשטח

 4.5ליטר

100

 0.75ליטר

576

הכנת השטח ומערכת הצבע :גוונים כהים רגישים יותר לדהייה בחשיפה לקרינה ישירה של שמש ,ולפיכך מומלץ לחדש הצבע מעת לעת.
מתכות ברזליות לא צבועות ,פלסטיק ,פורמייקה :לפני תחילת הצביעה וודאו כי השטח הנצבע נקי ויבש .הסירו כל שומן ולכלוך וכן
חלודה רופפת ,קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש המותקן על מכונה חשמלית .נקו מאבק וצבעו  2שכבות
מלאות של צבע המרט ון .יש להקפיד על הכנת שטח ויישום שתי שכבות בעיקר בנקודות חיבור ,ריתוך ,אזורים אנכיים וכיוב .במידה ויש
חלודה קשה שחדרה לעומק ,יש להשתמש בממיר חלודה של טמבור.
לא מתאים למגע עם אטמי גומי (למשל צביעת משקופים לדלתות עם אטמי גומי).
בצביעת פלסטיק יש לבצע בדיקת אדהזיה (התחברות) ,המוצר אינו מתאים לפלסטיק מסוג פוליאטילן ופוליפרופילן

מתכות ברזליות צבועות:
ברזל מגולוון ואלומיניום :בצעו הסרה מקסימלית של התחמוצות .חספסו את פני השטח היטב באופן מכני (באמצעות מכונה חשמלית),
והקפידו לנקות משומנים וחומרים זרים אחרים ..צבעו  2שכבות מלאות של צבע המרטון
לא מתאים למגע עם אטמי גומי (למשל צביעת משקופים לדלתות עם אטמי גומי).
אופן צביעה :צבעו כך שלא יישארו אזורים חשופים שיאפשרו חדירת לחות .חובה לשמור על עובי פילם יבש של  90-120מיקרון .מספר
השכבות הדרושות על מנת להגיע לעובי זה תלוי באופן היישום כיסוי בשכבה עבה הנו הכרחי ,אולם באם השכבה המיושמת תהיה עבה
מדי ,ייתכנו נזילות .מומלץ ליישם מספר שכבות דקות ,בייחוד באזורים אנכיים מורכבים .יש לוודא כיסוי מלא של פינות וקצוות בכדי
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המרטון מגורען בעל נצנוץ עדין
לקבל הגנה מושלמת.
צביעה במברשת  /רולר :לכיסוי אזורים קטנים .במידת הצורך דללו עד  5%מדלל  1-04או מדלל המרטון .השתמשו במברשת רחבה ככל
האפשר וכסו את השטח במהירות האפשרית .בכדי להקל על ההברשה טבלו את המברשת בכלי עם מדלל  1-04או מדלל המרטון על מנת
להמיס שאריות צבע שהתייבשו על המברשת.
צביעה בהתזה רגילה :לכיסוי אזורים גדולים .דללו את הצבע עד  20%במדלל ( 1-04מדלל ניטרו וטרפנטין אסורים לשימוש בצבע זה),
והתיזו בלחץ  2-3אטמוספירות ,בהתזה רחבה ככל האפשר.
צבעו  3-4שכבות דקות .המתינו מינימום  15דקות בין שכבה לשכבה .על השכבה האחרונה להיות עבה דיה על מנת שיתקבל מראה חלק,
תוך הימנעות מנזילות.
ניקוי כלים ואחסון :נקו את כלי העבודה במדלל המרטון או מדלל  1-04מיד עם גמר העבודה .הקפידו לנקות את כלי העבודה היטב
במעבר לסוג צבע אחר .סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר .אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל  30מעלות .
אזהרות והוראות בטיחות :אזהרות בטיחות  :דליק .מזיק בשאיפה ובמגע עם העור .מגרה את העור .מזיק :עלול לגרום נזק לריאות
בבליעה .הוראות בטיחות :הרחק מהישג ידם של ילדים .אין לשאוף את האדים/התרסיס .השתמש בביגוד מגן מתאים ובכפפות מגן
מתאימות .במקרה של בליעה ,פנה מייד לייע וץ רפואי והצג את תווית החומר או האריזה .מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד .פנה
.
חומר זה ואריזתו לאתר מורשה לטיפול בפסולת מסוכנת .יש להשתמש בכפפות ,משקפי מגן ומסיכת פנים /חצי פנים מסוג 3
יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות ,גיהות ואיכות הסביבה בישראל .יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות
) ,אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור .טלפון 04-9877483 :וכן על גבי תווי המוצר .הרחק
המופיעות בגיליון הבטיחות (
מאש וניצוצות .לא למאכל .יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה.
הערות כלליות :אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב 72 -השעות הקרובות ו/או כאשר הטמפרטורה מתחת ל 10 -והלחות היחסית
אסור
מעל  .85%בצביעת תשתיות של עץ ומתכת ,יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין .אינו מתאים במגע עם גומי ו
לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו .השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות
השימוש .על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו
כראוי ומתאימים ליישום המוצר.
הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים .אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא
הודעה מוקדמת.למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור .*6477 :יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה.

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

 25ו 65% -לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות ,בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ,ISO 9001
 ISO 14001 ,ISO 18001ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.
למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור – בטלפון. *6477:
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