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 , ת לגעת בצבעמניפות פנים. ניתן לגיוון לכל גווני צבע על בסיס מים, לקיר
  .בלבד גווןמיועד להמחשת 

 

 

 

 .על הקיר לצורך המחשת הגוון בלבד דוגמית צבע על בסיס מים הניתנת לגיוון. מיועדת לצביעה שימושים:

 

 טכניים:נתונים 

 732-6XX קוד מוצר:

 מניפת הגוונים "לגעת בצבע" גוון:

 מט ברק:

  בשתי שכבות. ליטר 0.25מ"ר /  1 כושר כיסוי מחושב*:

 ., עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"בזמן הצביעה דילול:

 מים וסבון. ניקוי:

 זמני ייבוש:

 .על מנת להתרשם מהגוון באופן אופטימלי() שעות 12: סופי ייבושייבוש למגע**: שעה | 

 חודשים 24 חיי מדף:

 כמות למשטח גודל אריזה

  מ"ל 250

 

 שכבות 1-2בחרו מקום בו הקיר חלק והצבע הישן תקין ולא מתקלף. מומלץ לבחור בקיר שאינו מרכזי. צבעו הכנת השטח ומערכת הצבע: 
יש  ייתכן כי לקבלת גוון מדויק בחלק מהגוונים הכהים ידרשו שכבות נוספות.-ר בעזרת מברשת נקייה. שימו לבת הגוון הנבחישל דוגמ

 .2 -ו 1חלק  1920לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 

ביישום ייתכן הבדל בין הגוון המתקבל מים וצבעו.  15-20% -בחשו היטב את הצבע לפני הצביעה. דללו את הצבע ב: אופן הצביעה
ת הגוון לפי ית גוון ובין הגוון הסופי של הצבע העליון הנבחר. לאחר בחירת הגוון הרצוי ניתן ליישם את הצבע העליון מעל דוגמידוגמ

 הוראות היישום המפורטות על גבי אריזת המוצר.

ב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היט ניקוי כלים ואחסון:
 מעלות. 35-מקורה ומאוורר מתחת ל

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות.  אזהרות והוראות בטיחות:
קו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה.  את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות הרחי

(MSDS.) 

. אסור לערבב 85%והלחות היחסית מעל  c 10° -אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל הערות כלליות:
ומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. חומר זה עם חומרים שלא ה

על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי 
טמבור רשאית לשנות את ההוראות ון וידע שהצטברו במשך השנים. ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסי

 יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה. בהתאם לשינויים במוצר ו/או שינויים בדין.

באתר. מקובל  האוויר* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג 
 מכושר הכיסוי המחושב. 75% -יח כי הוא מהווה כלהנ
 לחות יחסית. 65% -ו  c 25° -** ב
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 ,  ISO 9001מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים 
ISO 18001 ,ISO 14001 .ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי 

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

 


