יסוד רב שימושי על בסיס מים
צבע יסוד אקרילי על בסיס מים בעל התחברות מעולה
למתכת ,מתכת מגולוונת ,פורמייקה ,פלסטיק ועוד.
לשימוש פנימי וחיצוני.

תכונות :ללא ריח לוואי  .מצטיין בהתחברות לתשתיות שונות כגון :מתכות ברזליות ,אלומיניום ,ברזל מגולוון ופורמייקה .מצטיין בייבוש
מהיר .ללא עופרת וכרומטים .נושא תו ירוק.
שימושים :יסוד המקשר בין תשתית מתכת ,פלסטיק ,פורמייקה ,ועץ בלתי צבוע לבין צבע עליון על בסיס מים כגון :פוליאור על בסיס
מים ,פוליאור מטאלי ועוד .מגן על שטחים מתכתיים ומגולוונים מפני חלודה (מעקות ,סורגים ועוד) ניתן ליישם על תשתיות צבועות לאחר
הכנה מתאימה.
נתונים טכניים:
קוד מוצר750-750 :
גוון :לבן
ברק :מט
אחוז מוצקים בנפח36-38 :
כושר כיסוי מחושב* 12 :מ"ר/לליטר (בשכבה אחת)
דילול :במים בהתאם להוראות המופיעות ב"אופן הצביעה"
זמני ייבוש :ייבוש למגע** :שעה | ייבוש סופי 24 :שעות
חיי מדף 24 :חודשים
גודל אריזה

כמות למשטח

0.75

576

2.5

160

הכנת השטח ומערכת הצבע:
כל סוגי המתכות הברזליות:
לפני תחילת הצביעה וודאו כי השטח הנצבע נקי ויבש .הסירו כל שומן ,בעזרת מדלל אוקטרו .הסירו לכלוך וחלודה ,קשקשי מתכת וכל
חומר זר אחר ,שייפו בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש ( )160/180המותקן על מכונה חשמלית .צבעו שכבה אחת של יסוד רב שימושי על
בסיס מים והמתינו לפחות שעתיים קודם ליישום הצבע העליון .המשיכו בצביעת מערכת הצבע העליונה שבחרתם בהתאם להנחיות
המתאימות בדף הטכני של המוצר .במקרים בהם לא ניתן להסיר חלודה באמצעים מכניים כמצוין לעיל ,ניתן לנטרל את החלודה באמצעות
ממיר חלודה טמבור ,לאחריו צבעו  2שכבות יסוד רב שימושי מדולל במים והמתינו לייבוש מלא .יש להקפיד על הסרה מלאה של החלודה
והגעה לתשתית ברזלית נקייה .במידה ומדובר במתכת צבועה או מתכת מגולוונת ,יש לשייף היטב את פני השטח באמצעות נייר לטש
מותקן על מכונה חשמלית ,ולהסיר את השכבה העליונה של פני הצבע הקיים וכן להוריד את הברק לעמימות מלאה של פני השטח .לאחר
השיוף לנגב היטב באמצעות בד ספוג במדלל  1-32להסרת אבק השיוף.
פורמייקה:
לפני תחילת הצביעה וודאו כי השטח הנצבע נקי ויבש .חספסו באמצעות נייר לטש המותקן על מכונה חשמלית .נגבו את אבק הליטוש
באמצעות בד ספוג במדלל  ,1-32וצבעו  1-2שכבות יסוד רב שימושי על בסיס מים והמתינו לייבוש מלא .המשיכו בצביעת מערכת
הצבע העליונה שבחרתם בהתאם להנחיות בדף הטכני.
פלסטיק:
תלוי בסוג הפלסטיק ואיכותו .מומלץ לנסות בפינה נסתרת .שייפו היטב בנייר לטש ,נקו את המשטח וצבעו  1-2שכבות יסוד רב שימושי.
המתינו לייבוש מלא .המשיכו בצביעת מערכת הצבע העליונה שבחרתם בהתאם להנחיות בדף הטכני של המוצר.
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יסוד רב שימושי על בסיס מים
עץ חדש:
עץ חדש בלתי צבוע יש לשייף באמצעות נייר לטש המותקן על מכונה חשמלית ,ולהסיר את אבק השיוף באמצעות מטלית לחה .יש לצבוע
שכבה אחת של יסוד.
אופן צביעה :ליישום במברשת או ברולר :יש לדלל את היסוד ב 10-5%מים .ליישום בהתזה :לדלל עד לנוחות עבודה ,לא יותר מ.20% -
לבחוש היטב לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.
ניקוי כלים ואחסון :נקו את כלי העבודה ואת סביבת העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה .סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור
אויר .אחסנו במקום מקורה ומאוורר בטמפרטורה שלא מתחת ל 5-מעלות צלסיוס או מעל  35מעלות.
אזהרות והוראות בטיחות :לא למאכל .הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות .גיליון
בטיחות למשתמשים מקצועיים ניתן לקבל עפ"י דרישה.
הערות כלליות :אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם או כאשר הקיר לח ו/או כשטמפרטורת הסביבה היא מתחת ל 10 c -והלחות היחסית
מעל  . 85%אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו .השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך
הקפדה על הוראות השימוש .ע ל 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 התקשרו למוקד 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 25 c -ו 65% -לחות יחסית.
נושא תו ירוק

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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