פוליאור כסף
צבע סינתטי עליון דקורטיבי אטום לעץ ולמתכת בגימור כסף.
לשימוש פנימי וחיצוני.

תכונות :לצביעה ועיטור בגימור כסף לפריטי עץ ומתכת כגון :מסגרות-,עמודי חשמל תאורה ופריטים דקורטיביים .הצבע אינו מכיל
עופרת וכרומטים .עמיד בחום עד  100מעלות

נתונים טכניים:
קוד מוצר600-001 :
גוון :כסף
ברק :מתכתי/מטאלי
כושר כיסוי מחושב* :כ 13 -מ"ר  /ליטר (בשכבה אחת)
דילול :בזמן הצביעה ,עם טרפנטין מינרלי טמבור בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"
ניקוי :טרפנטין מינרלי טמבור
זמני ייבוש:
ייבוש למגע** :שעה | המתנה בין שכבות :מינימום  8שעות מקסימום  72שעות | ייבוש קשה  24 :שעות
חיי מדף 24 :חודשים
גודל אריזה

כמות למשטח

 0.25ליטר

1440

 0.75ליטר

576

 4.5ליטר

100

הכנת השטח ומערכת הצבע:
תשתית מתכתית:
לפני תחילת הצביעה וודאו כי השטח הנצבע נקי מאוורר ויבש .הסירו כל שומן ולכלוך וכן חלודה ,קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר בעזרת
מברשת פלדה ונייר לטש המותקן על מכונה חשמלית ,שטפו בעזרת טרפנטין מינרלי טמבור ,המתינו לייבוש לפני צביעה של פוליאור
כסף.
בצביעה על מתכת ברזלית/מגולוונת/חשופה – יש לשייף היטב וליישם שכבת יסוד רב שימושי על בסיס ממס.
במקרים בהם לא ניתן להסיר את החלודה באמצעים מכניים או כימיים כמצוין לעיל ,ניתן לנטרל את החלודה באמצעות ממיר חלודה
טמבור ולאחר מכן צבעו  1-2שכבות יסוד רב שימושי על בסיס ממס והמתינו לייבוש מלא.
תשתית עץ:
על גבי עץ  /אביזרים מעץ צבועים עם צבע קיים (תשתית תקינה שאינה מתקלפת) ,ניתן לצבוע ישירות ללא יסוד .מומלץ לשייף קלות
לפני היישום ולנגב את אבק השיוף.
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פוליאור כסף
עץ לא צבוע יש לשייף ולנקות את אבק השיוף .לעמידות טובה יותר ניתן ליישם יסוד רב שימושי על בסיס ממס.
אופן צביעה :הצבע מוכן לשימוש .בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה .יש ליישם  2-3שכבות דקות בכמות
של כ  10-13מ"ר לליטר לשכבה ,עובי פילם גבוה עלול לגרום לתופעות שטח ועיכוב ייבוש
צביעה במברשת  /רולר :מוכן לשימוש.
צביעה בהתזה רגילה :התיזו בלחץ  4אטמוספירות .דללו עד  5%מדלל  1-32מתוצרת טמבור.
דגשים:


הצבע אינו עמיד במקומות בעלי אוירה של כימיקלים ,חומצות או בסיסים.



אין לנגב את הצבע ,ניגוב ישאיר כתמים.מומלץ ליישם ורנית שקופה על בסיס מים.



יש לעיין בדפים הטכניים של כל מוצר הנזכר לעיל.

ניקוי כלים ואחסון :נקו את כלי העבודה בטרפנטין מינרלי טמבור מיד עם גמר העבודה .סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר.
אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל  30מעלות.
אזהרות והוראות בטיחות :אזהרות בטיחות  :דליק .פולט גזים דליקים ביותר במגע עם מים .הוראות בטיחות :הרחק מהישג ידם של
ילדים .שמור את האריזה סגורה היטב ויבשה .בעת שרפה ,השתמש ב . FFFבמקרה של בליעה ,פנה מייד לייעוץ רפואי והצג את תווית
החומר או האריזה .מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד .פנה חומר זה ואריזתו לאתר מורשה לטיפול בפסולת מסוכנת .יש
להשתמש כפפות ,משקפי מגן ומסיכת פנים /חצי פנים מסוג  .ABEK P3יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות,
גיהות ואיכות הסביבה בישראל .יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות ( ,)MSDSאותו ניתן לקבל
במחלקת הבטיחות של טמבור .טלפון 04-9877483 :וכן על גבי תווי המוצר.
הערות כלליות :אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב 72 -השעות הקרובות לפני או אחרי היישום או כאשר התשתית לחה ו/או כאשר
הטמפרטורה מתחת ל 10° c -והלחות היחסית מעל  .85%בצביעת תשתיות של עץ ומתכת ,יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה
לחלוטין .אסור 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 .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.
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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