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 צבע אקרילי איכותי מדולל במים בגימור חלק המשמש הן כיסוד והן כעליון, 
 בעל התחברות לתשתיות שונות, 

 בעל הגנה אנטיקורוזיבית למתכות מסוגים שונים. 
 לשימוש פנימי וחיצוני.

 

 

 קרקרמיקה, פלסטיק, אלומיניום, ברזל מגולוון ות ברזליות,. מצטיין בהתחברות לתשתיות שונות כגון: מתכללא ריח לוואי תכונות:
 . מוכן לשימוש. ידידותי לסביבה ולמשתמש.םוכרומטייופורמייקה. מצטיין בייבוש מהיר. ללא עופרת 

 

 מפני חלודה צבע בעל התחברות מעולה למבחר רחב של תשתיות ומגן על שטחים מתכתיים ומגולוונים  שימושים:
 )מעקות, סורגים ועוד(. ופגעי מזג האוויר

 

 נתונים טכניים:

 XXX-764 קוד מוצר:

 לבן, וגווני פסטל ממניפת לגעת בצבע גוון:

 יסוד+עליון על בסיס: אמולסיה אקרילית טהורה איכותית. סוג צבע:

 חלק משי ברק:
 2%-/ 35%: מוצקים בנפח %

 מיקרון. 40-50: ילם יבש לשכבהעובי פ

 מ"ר/לליטר בשכבה אחת 11-13 כושר כיסוי מחושב*:

 מים. דילול:

 שעות 2| המתנה בין שכבות:  שעות  24:  סופי| ייבוש חצי שעה ייבוש למגע**:  זמני ייבוש:

 חודשים. 24 חיי מדף:

 כמות למשטח גודל אריזה

 576 ליטר 0.75

 100 ליטר 4.5

 

 

לפני תחילת הצביעה וודאו כי השטח הנצבע נקי ויבש. הסירו כל שומן, בעזרת מדלל  מתכת ברזלית:הכנת השטח ומערכת הצבע: 
טמבור. הסירו לכלוך וחלודה, קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש ולאחר מכן שטפו במים.  1-32כדוגמת 

מרטון על בסיס מים בהפרש של שעתיים בין שכבה לשכבה.  * במקרים בהם לא ניתן להסיר את החלודה באמצעים שכבות ה 2-3צבעו 
שכבות המרטון על בסיס במים והמתינו  2-3מכניים כמצוין לעיל, ניתן לנטרל את החלודה  באמצעות ממיר חלודה טמבור, לאחריו צבעו 

 .לייבוש מלא

  ברזל מגולוון ואלומיניום:
. בצעו הסרה מקסימלית של התחמוצות. חספסו את טמבור  1-32דו לנקות משומנים וחומרים זרים אחרים, בעזרת מדלל כדוגמת הקפי

 וכן הסרה מלאה של תחמוצת אבץ. -עד להסרת ברק )עמימות(פני השטח היטב בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש 
 בהפרש של שעתיים בין שכבה לשכבה. םהמרטון על בסיס מישכבות  2-3ולאחר מכן שטפו במים. צבעו  

  פורמייקה:
בהפרש  המרטון על בסיס מיםשכבות  2-3לפני תחילת הצביעה וודאו כי השטח הנצבע נקי ויבש. חספסו בנייר לטש, שטפו במים וצבעו 

 של שעתיים בין שכבה לשכבה.
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 .10%-15%-במידת הצורך ניתן לדלל במים. כ הצבע מוכן לשימוש.אופן צביעה: 
 יש לבחוש היטב לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

 למשטחים גדולים מומלץ לצבוע עם רולר ספוג, למניעת סימני הברשה.
 ניתן להתיז את הצבע במספר מעברים, 

ע נקו את כלי העבודה ואת סביבת העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצב יקוי כלים ואחסון:נ
מעלות צלסיוס ואיננה  5-שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר בטמפרטורה  שלא מתחת ל

 בשמש ישירה.

לא למאכל. הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. גיליון  אזהרות והוראות בטיחות:
  ת למשתמשים מקצועיים ניתן לקבל עפ"י דרישה.בטיחו

 .85%והלחות היחסית מעל  c 10 -אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הסביבה היא מתחת ל הערות כלליות:
ה על אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפד

על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי  אינו מתאים במגע עם גומי ו הוראות השימוש. 
 המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. 

ם לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרי
יש לעגן מוצר זה בזהירות . *6477קו ייעוץ חינם של טמבור:  –הודעה מוקדמת.למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור 

 במהלך ההובלה

באתר. מקובל  רהאוויותנאי מזג  * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע
 מכושר הכיסוי המחושב. 75% -להניח כי הוא מהווה כ

 לחות יחסית. 65% -ו   25 -** ב
 

 ,  ISO 9001מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים 
ISO 18001 ,ISO 14001 ון התקנים הישראלי.ואשר מאושרת ע"י מכ 

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

 

 

 

 


