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 פוליאור מטאלי על בסיס מים
 

 אפקט מטאלי חלק.  צבע פוליאור בעל
 .וחיצוני לשימוש פנימיעל בסיס מים. 

 

 

 

צבע אקרילי בעל גמר מהודר במיוחד, לשימוש פנימי, מצטיין בכושר כיסוי גבוה, קל לרחיצה ולניקוי, עמיד במיוחד, נצבע בקלות,  תכונות:
 גוונים. ניתן להשיג במבחר .לא עופרת וכרומטים. נושא תו ירוק. מוכן לשימושמתייבש במהירות. ללא ריח לוואי. ל

 

מתאים לצביעה ישירה על משטחי עץ, מתכת, קירות, קרניזים, מלמין, חרס, פורמייקה ופלסטיק קשיח לאחר הכנה מתאימה.  שימושים:
 לשימוש פנימי בלבד. והן במקומות ציבוריים כגון: בתי מלון, מסעדות, משרדים וכו. פוליאור מטאלי מתאים הן לעיצוב ייחודי בבית

 

 נתונים טכניים:

 797-106 מוצר:קוד 

 גוונים כמפורט בלוח הגוונים של פוליאור מטאלי 12כבסיס כסוף וניתן לגיוון ל  גיעמ פוליאור מטאלי גוון:

 משי ברק:

 (בשכבה אחת)ליטר /מ"ר 10-כ מחושב*: כושר כיסוי

 זמני ייבוש:

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

 חודשים 24 חיי מדף:

 כמות למשטח גודל אריזה

 576 ליטר 0.75

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 

 מתכת ברזלית חדשה או צבועה:
חלודה, קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש המותקן על מכונה חשמלית ולאחר מכן שטפו היטב הסירו 

שכבות של פוליאור  2צבעו  , לטחר מכןיסוד רב שימושי על בסיס מים והמתינו לייבוש מלא של שכבות 2מתוצרת טמבור. צבעו אוקטרו ב
 2החלודה כמצוין לעיל, ניתן לנטרל את החלודה באמצעות ממיר חלודה טמבור, לאחריו צבעו  מטאלי. במקרים בהם לא ניתן להסיר את

 שכבות של פוליאור מטאלי.  2יסוד רב שימושי על בסיס מים והמתינו לייבוש מלא. צבעו של שכבות 
 :ברזל מגולוון

י השטח. להסרת חלודה יש לפעול כאמור לעיל. שייפו בנייר לטש המותקן על מכונה חשמלית להסרת הברק עד לעמימות מלאה של  פנ
יסוד רב שימושי מדולל במים והמתינו  של שכבות 1-2הסירו כל לכלוך, תחמוצת, אבק ושומן בעזרת טרפנטין מינרלי טמבור. צבעו 

 שכבות של פוליאור מטאלי. 2לייבוש מלא. צבעו 
 עץ:

והמתינו לייבוש  שמלית. במידת הצורך מלאו חורים וחריצים במרק החליקו את משטחי העץ לצביעה בנייר לטש המותקן על מכונה ח
שכבות פוליאור מטאלי. במידה וצובעים בפוליאור משטח כהה מאוד של  2מלא. לטשו את המרק לקבלת משטח אחיד, חלק ונקי. צבעו 

 צרן לגבי כל מוצר.יש לעיין בהוראות הי .לעץ כשכבה ראשונה רב שימושיסינטתי יסוד  צבע קודם, ניתן ליישם 
 מלמין/חרס:

 .ליישם פוליאור מטאלי בשתי שכבותמעליו לנקות מאבק ושומנים, מומלץ ליישם יסוד רב שימושי על בסיס מים ו  מלמין:
 לנקות מאבק ומלחים. חרס:

 קירות:
ומעליו  בונדרול סופר. במידה והתשתית אינה אקרילית )כגון: פוליסיד(, יש ליישם (סופרקרילכגון: )ניתן לצבוע מעל כל צבע אקרילי 

 .סופרקריל
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 קשה: פלסטיק
ליישם שתי שכבות של פוליאור מטאלי. ניתן שעות  24לאחר  .לשייף מעט ולנקות מאבק ושומנים וליישם יסוד רב שימושי על בסיס מים

 יישום.ה התחברות בפינה נסתרת לפני תחילת יש לבדוק
 פורמייקה:

יסוד לחספס את פני השטח באופן מכני באמצעות נייר לטש המותקן על מכונה חשמלית ולנקות מאבק ושומנים. לאחר ההכנה יש ליישם 
 בשתי שכבות דקות. פוליאור מטאלישעות וליישם  24על בסיס מים, להמתין  שימושי-רב

ניתן ליישם בהברשה, בגלילה )באמצעות רולר קצוץ  ימוש ללא דילול נוסף.לבחוש היטב את הצבע. הצבע מוכן לשיש  :היישוםאופן 
מומלץ להיעזר במברשת הספוג המצורפת, להברשה קלה ונוחה  יש לדלל בעשרה אחוז מים(. ביישום בהתזהשיער( או בהתזה )

 .לכיסוי מלא עד שכבות 2-3ליישם יש  ולהפחתת סימני ההברשה.

קו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו נ :לניקוי ניקוי כלים ואחסון:
 מעלות. 35במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 

. הצבע אינו למאכל. הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות :אזהרות והוראות בטיחות

מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה.  את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות  הרחיקו
(MSDS.) 

אין ליישם על תשתית לחה. אין לערבב חומר זה עם חומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות  הערות כלליות:
מוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. יש לוודא כי המוצר אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור מותנית ביישום נכון של ה

להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי. אחריותנו היא על טיב המוצר בלבד.הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. 
  ם ללא הודעה מוקדמת.הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנות

 

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

 לחות יחסית. 65% -ו  25 -** ב

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

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

 


