צבע מגנטי
צבע דקורטיבי על בסיס מים.
ליצירת משטח המאפשר הצמדת מגנטים ישירות על המשטח הנצבע .לשימוש פנימי.
ניתן לצבוע על קירות ,דלתות קירות גבס או ארונות,
הצבועים בצבע אקרילי או בפוליאור .המוצר על בסיס מים.
מומלץ לשימוש בחדרי ילדים ,משרדים ,מטבח ,גני ילדים ,מסעדות ,בתי-קפה ועוד..

תכונות :עבידות טובה .קל ונוח לשימוש .צבע על בסיס מים.

שימושים :צבע ליצירת משטח המאפשר הצמדת מגנטים ישירות אל המשטח הנצבע .ניתן לצבוע את הצבע המגנטי גם על משטחים כגון
דלתות קירות גבס או ארונות .ניתן ליישם סופרקריל מגוון מעל הצבע המגנטי ,מבלי לאבד מתכונות הצבע המגנטי .מתאים למגנטים
שטוחים וגמישים בלבד.

נתונים טכניים:
קוד מוצר797-300 :
גוון :הצבע מגיע בגוון אפור כהה אך ניתן ליישם מעליו סופרקריל במגוון גווני המניפה.
ברק :מט
כושר כיסוי מחושב* :האריזה מכסה  2מ"ר ב 3-4 -שכבות עבות
דילול :הצבע מוכן לשימוש.
זמני ייבוש:
ייבוש למגע** 30 :דקות | המתנה בין שכבות 30 :דקות | ייבוש סופי  24 :שעות
חיי מדף 24 :חודשים.
גודל אריזה

כמות למשטח

 0.908ליטר

576

הכנת השטח ומערכת הצבע :כל קיר הצבוע בצבע אקרילי מתאים ליישום האפקט .במידה והקיר מסוייד יש ליישם תחילה בונדרול סופר
ומעליו צבע אקרילי .כמו כן ,משטחי עץ גלויים או צבועים בצבע סינתטי ,וקירות גבס  ,ניתן ליישם ישירות על המשטח .יש לקרוא את
הדף הטכני של כל מוצר בו נעשה שימוש.
אופן צביעה :ערבבו היטב את הצבע לפחות  3דקות עד לקבלת צבע חלק ללא גושים .צבעו שכבות עבות  3-4ברולר ספוג מיני (אורך
 11ס"מ) .המתינו כחצי שעה בין שכבה לשכבה .יש להחליק את השכבה האחרונה בעודה לחה בעזרת ספוג או שפכטל מתכת רחב ,חשוב
מאוד לקבלת משטח חלק ביותר המבטיח הצמדות טובה ביותר של המגנט לקיר .לקבלת אפקט מקסימלי מומלץ להשתמש בכל תכולת
האריזה לשטח של  2מ"ר  .באם מעוניינים לצבוע שכבה מגוונת על השטח הצבוע יש להמתין שעתיים לאחר מריחת השכבה האחרונה
של הצבע המגנטי .אם בעתיד ברצונך לצבוע מעל לצבע המגנטי ,ניתן לשייף קלות את הקיר לקבלת מראה חלק וליישם ישירות שתי
שכבות של סופרקריל .או ליישם ישירות מעל הקיר הצבוע .
ניקוי כלים ואחסון :נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה .סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר .אחסנו במקום
מקורה ומאוורר מתחת ל  35מעלות
אזהרות והוראות בטיחות :הצבע אינו למאכל .הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות.
אין לערבב חומר זה עם חומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו .השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על
הוראות השימוש .יש לוודא כי המוצר אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי .אחריותנו היא על
טיב המוצר בלבד.
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צבע מגנטי
הערות כלליות :אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או כשטמפרטורת הקירות 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.
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 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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