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 סופרלק מבריק
 

 צבע סינתטי עליון אטום לעץ ולמתכת בגימור מבריק.  
 לשימוש פנימי וחיצוני.

 

 

 

 מבריק במיוחד, קל לצביעה, מעניק כיסוי מושלם, עמיד במיוחד, על בסיס ממס, ללא עופרת וכרומטים. תכונות:
 

צונית של משטחי עץ ומתכת, צבועים או לא צבועים, כגון: רהיטים, דלתות, חלונות, גדרות, ריהוט גן וכד'. לצביעה פנימית וחי שימושים:
 מתאים גם לפורמייקה ופלסטיק.

 

 נתונים טכניים:

X-424 קוד מוצר: X X 

 גווני מניפת לגעת בצבע.-גוונים מוכנים ו 8לבן,  גוון:

 מבריק ביותר. ברק:

 מ"ר / ליטר )בשכבה אחת( 13 כושר כיסוי מחושב*:

 בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה" טרפנטין מינרלי טמבור ,בזמן הצביעה דילול:

 זמני ייבוש:

 שעות 24 סופי וקשה:שעות | ייבוש  24| המתנה בין שכבות: שעות  6ייבוש למגע**: 

 חודשים 24 חיי מדף:

 כמות למשטח גודל אריזה

 100 ליטר 4.5

 210 ליטר 2.5

 576 ליטר 0.75

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 
 עץ חדש בלתי צבוע:
לפני תחילת הצביעה וודאו כי העץ יבש. החליקו שכבות דקות של סופרלק מבריק. למראה חלק וגימור מקצועי:  2-3ניתן ליישם ישירות 

שמן איטום לעץ  של מרחו  שכבה אחת, קן על מכונה חשמלית ונקו מאבק. ליישום מקצועי וגימור חלקאת המשטח בנייר לטש המות
שעות לפחות לייבוש )בהתאם להוראות הדף הטכני של המוצר(. במידה  24טרפנטין מינרלי טמבור והמתינו  50%-30% -במדולל 

Pבמרק  , מלאו אותםוקיימים חורים וחריצים VA לשימוש פנימי בלבד( והמתינו  2000צוני( ו/או בדבק שפכטל )לשימוש פנימי וחי(
שכבות יסוד סינתטי לעץ,  3-2לייבוש מלא )בהתאם להוראות הדף הטכני של המוצר(. לטשו לקבלת משטח אחיד, חלק ונקי. צבעו 

 ל. שכבות דקות של סופרלק מבריק ללא דילו 3-2שעות בין שכבה לשכבה. לטשו את המשטח וצבעו  24המתינו 
הערה: ניתן לצבוע ישירות על עץ חדש לא צבוע לקבלת מראה אותנטי של טקסטורת העץ. לשם כך יש לדלל את הצבע כמפורט באופן 

  .הצביעה, ולצבוע ישירות על העץ
  :בצבע אטום או לכה או לכה חצי שקופה עץ צבוע

שכבות סופרלק מבריק  3-2אבק השיוף ולאחר מכן לצבוע במידה והצבע תקין ויציב לחלוטין, יש ללטש קלות את התשתית, לנקות את 
( המותקן על מכונה 160/180ללא דילול. במידה וישנם קילופי צבע, יש להסיר את קילופי הצבע וללטש היטב באמצעות נייר לטש )

ועליו יסוד רב חוץ, ל PVAלפנים או במרק  2000במידת הצורך למלא חורים במרק שפכטל חשמלית. יש לנקות את אבק השיוף היטב, 
 שכבות דקות סופרלק מבריק ללא דילול, עד ליצירת גובה אחיד באזורי הקילופים. 2-3לאחר מכן לצבוע שימושי, 

 פוליטורה:עץ צבוע ב
אבק  ,המותקן על מכונה חשמלית. בנוסף, הסירו כל לכלוך, שומן (160/180הסירו ביסודיות את הלכה / הפוליטורה בעזרת נייר לטש ) 
 שכבות דקות של סופרלק מבריק. 2-3כל חומר זר אחר. צבעו ו
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  מתכת בלתי צבועה ו/או מתכת צבועה במצב לא טוב, מתכת מגולוונת , פורמייקה:
( המותקן על מכונה חשמלית ולאחר מכן 160/180יר לטש )הסירו חלודה, קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר בעזרת מברשת פלדה וני

הוראות )בהתאם לשכבות יסוד רב שימושי טמבור על בסיס ממס, והמתינו לייבוש מלא  1-2שטפו בעזרת טרפנטין מינרלי טמבור. צבעו 
 שכבות דקות של סופרלק מבריק. 2. צבעו של המוצר( הדף הטכני

דה באמצעים מכניים או כימיים כמצוין לעיל, ניתן לטפל בחלודה באמצעות ממיר חלודה טמבור, * במקרים בהם לא ניתן להסיר את החלו
   לאחריו צבעו

 שכבות דקות של סופרלק מבריק. 2שכבות יסוד רב שימושי טמבור על בסיס ממס והמתינו לייבוש מלא. צבעו  1-2
 מתכת צבועה במצב טוב:

מלית. הסירו כל לכלוך, אבק ושומן בעזרת טרפנטין מינרלי טמבור והמתינו לייבוש מלא. שייפו קלות בנייר לטש המותקן על מכונה חש
 שכבות דקות של סופרלק מבריק. 2-3צבעו 

 

 בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. צביעה: האופן 
 .ילולד 5%במידת הצורך דללו במעט טרפנטין מינרלי טמבור. עד צביעה במברשת / רולר: 

 .דילול 10%. עד 18או במדלל  1-32דללו את הצבע במדלל  צביעה בהתזה:

נקו את כלי העבודה בטרפנטין מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום  ניקוי כלים ואחסון:
 מעלות. 30מקורה ומאוורר מתחת ל 

 אין לשאוף את האדים/התרסיס. וראות בטיחות : לא למאכל .הרחק מהישג ידם של ילדים.אזהרות : דליק. ה אזהרות והוראות בטיחות:
מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב  במקרה של בליעה, פנה מייד לייעוץ רפואי והצג את תווית החומר או האריזה. מנע מגע עם העור.

MSיחות )בלבד. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבט DS .אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור ,)
 וכן על גבי תווי המוצר. 04-9877483טלפון: 

השעות הקרובות לפני או אחרי הצביעה או כאשר הקיר לח ו/או כאשר  72 -אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב הערות כלליות:
תשתיות של עץ ומתכת, יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה  . בצביעת85%והלחות היחסית מעל  10°c  -הטמפרטורה מתחת ל

אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה  לחלוטין.
המשטח האמור להיצבע ותשתיתו על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי 

הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את 
ת במהלך יש לעגן מוצר זה בזהירונוטים עם הזמן לשנות את הגוון.  סינתטייםהזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. צבעים 

 .ההובלה

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

 ,756לחות יחסית. ת"י  65% -ו  c 25° -** ב

 

Iמשולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים  מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול S O  9001  , 
I S O  18001 ,I S O  ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. 14001 

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

 


