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 לכה אקרילית שקופה מט.
 .להגנה על משטחי עץ ולשמירה על המרקם הטבעי של העץ

 .לשימוש פנימי וחיצוני
 נושא תו תקן ירוק.

 

 
 

 הלכה מדוללתעובש.  הלכה שומרת על המראה הטבעי של העץ, מגנה מפני חדירת רטיבות ומכילה חומר פעיל נגד היווצרות תכונות:
במים, מתייבשת במהירות, קלה ונוחה לצביעה. הלכה אינה מכילה עופרת או כרומטים ולכן מתאימה במיוחד לרהיטים ולצעצועי ילדים. 

 המוצר ידידותי לסביבה ובעל תו ירוק.

 

פריטי עץ בתוך ומחוץ  עי של העץ. ליישום עלהלכה מיועדת להגנה על משטחי עץ חדשים או צבועים ושומרת על המרקם הטב שימושים:
 פרגולות, גדרות עץ ועוד. לבית, כגון: שולחנות, רהיטי עץ, דלתות, משקופים, צעצועי עץ,  כסאות, מדפים,

 

 נתונים טכניים:

 786-000 קוד מוצר:

 שקוף גוון:

 מט ברק:

 מ"ר/ליטר )בשכבה אחת( 15-18עץ חדש בלתי צבוע:  כושר כיסוי מחושב*:

 מ"ר/ליטר )בשכבה אחת( 20-23עץ צבוע:          

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

 מים וסבון ניקוי :

 זמני ייבוש:

 שעות   24שלוש | ייבוש קשה :  -שעתיים| המתנה בין שכבות:  שעהייבוש למגע**: 

 חודשים 24 חיי מדף:

 כמות למשטח גודל אריזה

 576 ליטר 0.75

 

יישום של לכה שקופה על העץ אינו מקנה הגנה מספקת מפני קרינת השמש. הגנה טובה תתקבל ביישום הכנת השטח ומערכת הצבע: 
 עץ רטוב. של הלכה השקופה על לכה צבעונית מסדרת ורנית לעץ על בסיס מים. אין לצבוע על 

, הסירו את הלכלוך, שומנים ואת אבק הליטוש וצבעו 360או  0לטשו את העץ בנייר לטש   עץ חדש בלתי צבוע ו/או עץ צבוע במצב טוב:
 בורנית לעץ לכה שקופה. 

חלבי, -לבנבן גוון הלכה באריזה הואהלכה מוכנה לשימוש. בחשו היטב את הלכה לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. אופן צביעה: 
 .אך לאחר הייבוש היא נעשית שקופה

 צבעו לאורך סיבי העץ עד לקבלת כיסוי. צביעה במברשת רכה: 
אחרי כל שכבה. אין לשייף את השכבה  0שכבות )בהפרש של שעתיים בין שכבה לשכבה(. שייפו קלות בנייר לטש  3מומלץ לצבוע 

 האחרונה.

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך  שלא יחדור אויר.  אחסנו במקום  ניקוי כלים ואחסון:
 .מעלות צלזיוס 35מתחת ל  מקורה ומאוורר
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יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את  אזהרות והוראות בטיחות:
 04-9877483(, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של  טמבור. טלפון: MSDSות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות )הורא

 הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. אין לשאוף את האדים.  וכן על גבי תווי המוצר. 

 -ו/או כאשר הטמפרטורה היא מתחת ללפני או אחרי היישום השעות הקרובות  72 -ד לרדת גשם באין לצבוע כאשר עומ הערות כלליות:
10° c  הרחיקו מהישג  . בצביעת תשתיות של עץ ומתכת, יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין.85%והלחות היחסית היא מעל

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

צטברו במשך השנים. אנו שומרים ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שה
 .יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

 

ויר באתר. מקובל ו* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג הא
 מכושר הכיסוי המחושב. 75% -ה כלהניח כי הוא מהוו

 לחות יחסית. 65% -ו  c 25° -** ב

 תו ירוק

 ,  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: –ל מוקד המומחים של טמבור למידע נוסף אנא פנו א

 


