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 בע אקרילי איכותי על בסיס מים בגימור מט, צ
 buat  .עמידות גבוהה וכושר כיסוי מצוין לשימוש פנימי וחיצוני 

 תו ירוק .1945תקן ישראלי  נושא תו
 

 

ייבוש מהיר, צבע נושם, ללא עופרת   רחיץ מאוד, מעניק חזות יפה ועמידות גבוהה במיוחד לאורך זמן, כושר כיסוי גבוה במיוחד, תכונות:
 ובעל תו ירוק. 1945וכרומטים. עומד בת"י 

 

 לצביעה פנימית וחיצונית של קירות טיח, גבס, בטון ולבנים שימושים:

 

 נתונים טכניים:

x-733 קוד מוצר: x x (733-801 לבן )תו ירוק( ,בסיס  733-802P )בסיס  733-803, )תו ירוקT ,733-804  בסיסD , 733-805  בסיס
A) 

 לבן, מניפת "לגעת בצבע". גוון:

 .מט ברק:

 מ"ר/לליטר )בשתי שכבות( בשאר הבסיסים. 12-13מ"ר / ליטר )ללבן ופסטל בשתי שכבות(.  15-16 כושר כיסוי מחושב*:

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

 מים וסבון ניקוי:

 זמני ייבוש:

 ימים 7ייבוש למגע**: שעה | המתנה בין שכבות: שעתיים | ייבוש לניקוי ורחיצת הקיר : 

 חודשים. 24 חיי מדף:

 כמות למשטח גודל אריזה

 36 ליטר 18

 36 ליטר 15

 48 ליטר 10

 64 ליטר 5

 80 ליטר 3

 576 ליטר 1

 

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 
הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב  שטחים פנימיים מסוידים:

דא כי התשתית מתאימה שעות לייבוש. צבעו שתי שכבות סופרקריל מט+. יש לוו 4מאבק. צבעו שכבה אחת של בונדרול סופר והמתינו 
 .2 -ו 1חלק  1920להוראות ת"י 

הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף. במקומות שבהם הצבע מתקלף צבעו שכבת בונדרול  ילי:קירות פנימיים צבועים בצבע פלסטי או אקר
והמתינו  בונדרול סופר )בשימושים פנימיים בלבד( וצבעו מעליו שכבת יק בונד סופרסופר. במידת הצורך החליקו את המשטח במג'

יש לוודא  שכבות סופרקריל מט+. 2-3שכבות סופרקריל. אם הצבע הישן תקין ואינו ניתן להסרה, צבעו ישירות עליו   2-3לייבוש. צבעו 
 2 -ו 1חלק  1920כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 

פכטל יש ליישם מעל התיקונים בונדרול סופר קודם שכבות סופרקריל מט+. במידה ובוצעו תיקונים בש 2-3צבעו  קירות גבס חדשים:
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 לביצוע הצביעה.
 תגובות בשריפה של חומרי בניה-755הערה: בצביעה על גבי לוח צמנט בורד לבן מתוצרת טמבור גבס, המוצר עומד בתקן ישראלי ת"י 

. לקבלת משטח X בקלסימולאו חורים החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומ רות פנימיים חדשים שאינם צבועים:קי
יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י  סופרקריל מט+.שכבות  2-3שעות לייבוש. צבעו  4והמתינו טמבורפיל חלק צבעו שכבת 

 .2 -ו 1חלק  1920
יסוד  שכבה ראשונה של ניתן לצבוע רק לאחר אשפרה )חודש ומעלה לאחר היישום(. נקו מאבק וצבעו  משטחי בטון וטיח צמנט חדשים:

במידה וקיימים סדקים  סופרקריל מט+.שכבות  2-3שעות לפחות, צבעו  24. לאחר טרפנטין מינרלי טמבורמדולל בקושר לרב גמיש 
בתשתית יש לטפל בהם קודם ליישום בהתאם למפרט אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור.  יש לוודא כי התשתית מתאימה 

 .2 -ו 1חלק  1920להוראות ת"י 
אטמוספרות, וכן  120מומלץ ליישם רק לאחר קבלת ייעוץ מאיש טכני. יש לבצע שטיפה בלחץ של : תשתית אקרילית קיימת חיצונית

 להסיר כל צבע רופף,  יש לבצע סתימת סדקים בהתאם למפרט הטיפול בסדקים אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור, וליישם
שכבות סופרקריל מט+/ יש לוודא כי התשתית  2-3שעות לצבוע  24מדולל בטרפנטין מינרלי טמבור, ולאחר  יסוד קושר לרב גמיש

 . 2 -ו 1חלק  1920 מתאימה להוראות ת"י

 אין ליישם על משטחים אופקיים הערה: בקירות חיצוניים

 בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. אופן צביעה: 
מים וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכבות הנוספות  20% - 15%דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב  צביעה במברשת / רולר / איירלס:

במים. שימו לב: בגוונים  30%יירלס )התזה( יש לדלל עד כ שכבות בהתאם לסוג המשטח. בצביעה בא 2-3מים. צבעו  15%-10%ב 
סופרקריל .לאחר מכן יישמו  )אשר הינם שקופים יותר( מומלץ ליישם את הגוון הנבחר מתוך בסיס תיכון כשכבת יסוד ראשונה, Aמבסיס 

 על פי ההנחיות.מט+ 

סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום  נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. ניקוי כלים ואחסון:
 מעלות . 30מקורה ומאוורר בטמפרטורה של עד 

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

(MS DS.) 

. 85%והלחות היחסית היא מעל   c10 ° -אין לצבוע כאשר הקיר לח או עומד לרדת גשם  ו/או הטמפרטורה מתחת ל הערות כלליות:
ת הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו.  השגת התוצאו

הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו 
נים. אנו שומרים לעצמנו את הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך הש

יש  יש לעיין בדפים הטכניים של כל המוצרים בנזכרים בהכנת השטח ואופן הצביעה. .הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת
 .לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה

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

 לחות יחסית. 65% -ו  c 25° -** ב
 תו ירוק + טבלת קרצוף, 1945ת"י 

 ,  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: –למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור 

 


