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 סוויד מטאלי מנצנץאפקט 
 

 ט דמוי זמש בצביעה על קירות פנים.צבע מטאלי מנצנץ ליצירת אפק
 ם.על בסיס מי צבע אקרילי

 האפקט משתנה כתלות בזוית הראיה, בתאורה, ובאופן היישום. 
 הצבע מתאים הן לעיצוב ייחודי בבית והן במקומות ציבוריים 

 .כגון: בתי מלון, מסעדות, משרדים ועוד
 

 

ידידותי לסביבה ולמשתמש. על בסיס מים לקירות פנים.  ונוח לשימוש. צבע קל תכונות:
 

 קירות פנים הצבועים בצבע אקרילי.  שימושים:
 

 נתונים טכניים:
  קוד מוצר:

 ()מגיע כבסיס לגוון 795-707 -סוויד מטאלי מנצנץ
  )  מגיע כבסיס לגיוון)  795-705 -סוויד מטאלי מנצנץ בסיס בהיר

  גוון:
 מנצנצים מהקולקציה המופיעה בקטלוג המוצר גוונים מטאלים 13 -סוויד מטאלי מנצנץ

 מהקולקציה המופיעה בקטלוג המוצר גוונים  7 -סוויד מטאלי מנצנץ בסיס בהיר

 מנצנץ-מטאלי ברק:

 (בשלוש שכבות)ליטר / מ"ר  2-3 כושר כיסוי מחושב*:

 .הצבע מוכן לשימוש דילול:

 זמני ייבוש:

 שעות  24כשעתיים. יבוש סופי המתנה בין שכבות:  |כשעהייבוש למגע**: 

 חודשים. 24 חיי מדף:

 כמות למשטח גודל אריזה

 120 ליטר 3

 

סופרקריל( מתאים ליישום האפקט. בקיר הצבוע בסיד יש ליישם תחילה סדרת רילי )כל קיר הצבוע בצבע אקהכנת השטח ומערכת הצבע: 
. מומלץ ליישם בהתאם לספרון ההנחיות המצורף לאריזה. יש לוודא כי תשתית הקיר מסדרת הסופרקרילומעליו צבע  בונדרול סופר
 .2 -ו 1חלק  1920תואמת לת"י 

 יר הנצבע להיות חלק וללא טקסטורה ופגמים.חשוב! להשגת תוצאות מרביות ואפקט מוצלח, על הק

שכבות של סוויד בהפרש של  2לקבלת כיסוי מלא ולעבודה קלה ומהירה, יש ליישם, בעזרת רולר קצוץ שיער יבש, אופן צביעה: 
ון הסופי, האפקט יווצר ע"י השכבה העליונה שתיושם בהברשה. הגו -כשעתיים בין השכבות . המראה הנוצר עדיין אינו המראה הסופי 

ככל שהגוון הנבחר בהיר יותר, כך העננות  המברשת. על  המועמסת הצבע ובכמות הות, תלויים במספר השכבות המיושםובייחוד רמת הכ
 עדינה יותר. במקום מוצל העננות תראה יותר.

המברשת. מרחו את הצבע ( באריזת הצבע. הסירו עודפי צבע מ3"-4“טבלו מברשת )ברוחב  יישום שכבת האפקט )השכבה השלישית(:
ס"מ. המשיכו לצבוע וטשטשו גבולות כך שלא יראו  15[ חופפות אחת לשניה בטווח של כ Xעל הקיר בתנועות אלכסוניות ארוכות ]תנועת 

מ"ר  ולהקפיד על כיסוי מלא )חשוב!(. מומלץ להתרחק מהקיר מדי  0.5 -קווים אלכסונים בודדים. מומלץ לעבוד בכל פעם על קטע של כ
ראה הסוויד  תתקבל עם הייבוש הסופי של הקיר לאחר יישום פעם במהלך העבודה כדי לבחון את התמונה כולה. התוצאה הסופית של מ

שלוש שכבות. רצוי לעבוד בשיטתיות ולא לחזור על מקום שנצבע. כל שכבה נוספת או תיקונים יצרו אפקט עננות מודגש יותר והגוון 
 הסופי יהיה כהה יותר. 
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 הערות:

 ים וסדקים. אין לזרז את הייבוש בעזרת מאוורר או מפיץ חום. למניעת פיצוצ
 הגוון והמראה הסופי המתקבל מושפע מהתאורה הישירה שעל הקיר ומהשתקפות האור על הקיר.

 סופרקריל בגוון הנבחר, מגיק בונד סופר, מעליו בונדרול, ומעליו  מעל האפקט אם בעתיד ברצונכם לחזור למראה חלק, ניתן ליישם ישירות
 

ם וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום נקו את כלי העבודה במי ניקוי כלים ואחסון:
 מעלות. 35מקורה ומאוורר מתחת ל 

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

(.) 

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

על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי 
 ומתאימים ליישום המוצר. 

השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך 
 .יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה מוקדמת.

 
באתר. מקובל  רהאווי* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג 

 ושר הכיסוי המחושב.מכ 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 .ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי 
 6477* .בטלפון: –טמבור למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של 

 
 


