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 פוליאור על בסיס מים מט
 

 .וישנים חדשים וקירות מתכת, לעץ מים בסיס על עליון סינתטי צבע
 לניקוי קל, מהיר ייבוש, ירוק תקן תו בעל ילדים לחדרי מתאים, לוואי ריח ללא

 .וחיצוני פנימי לשימוש. טמ בגימור. מלאה השתפכות כושר ובעל
 נושא תו תקן ירוק.

 

 

י בעל גמר מהודר במיוחד, מצטיין בכושר כיסוי גבוה, קל לרחיצה ולניקוי, עמיד במיוחד, נצבע בקלות, מתייבש צבע אקריל תכונות:
 . לשימוש, ניתן להשיג במבחר גווניםבמהירות. ללא ריח לוואי. ללא עופרת וכרומטים. נושא תו ירוק. מוכן 

 

מתאים לצביעת  ת של משטחים מעץ, מתכת וקירות: רהיטים, דלתות, חלונות, גדרות, ריהוט גן וכד'.לצביעה פנימית וחיצוני שימושים:
 רהיטי וצעצועי ילדים. 

 

 נתונים טכניים:

 (785-105/  785-104/  785-103/  785-102/  785-101) מט 785- קוד מוצר:

 .לבן ומניפת לגעת בצבע גוון:

 מט :ברק

  ליטר בשכבה אחתמ"ר/ 10 כושר כיסוי מחושב*:

 בזמן הצביעה: מים | לניקוי : מים וסבון. דילול:

 זמני ייבוש:

 שעות 24ייבוש קשה : |  שעתייםהמתנה בין שכבות:  ייבוש למגע**: שעה |

 חודשים. 24 חיי מדף:

 כמות למשטח גודל אריזה

 100 ליטר 4.5

 576 ליטר 0.75

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 
 עץ:

והמתינו לייבוש  החליקו את משטחי העץ לצביעה בנייר לטש המותקן על מכונה חשמלית. במידת הצורך מלאו חורים וחריצים במרק 
בפוליאור משטח כהה שכבות פוליאור  על בסיס מים. במידה וצובעים  2-3מלא. לטשו את המרק לקבלת משטח אחיד, חלק ונקי. צבעו 

מאוד של צבע קודם, ניתן ליישם יסוד סינתטי לעץ כשכבה ראשונה. בחידוש רהיטים במידה והתשתית הינה לכה דו רכיבית, יש להסירה 
 באופן מלא קודם ליישום  יש להסיר באופן מלא או ליישם יסוד רב שימושי ע"ב מים.

 מתכת מגולוונת ופורמייקה:
ן על מכונה חשמלית להסרת הברק עד לעמימות מלאה של  פני השטח. להסרת חלודה יש לפעול כאמור לעיל. שייפו בנייר לטש המותק

שכבות יסוד רב שימושי מדולל במים והמתינו לייבוש מלא. צבעו  1-2הסירו כל לכלוך, אבק ושומן בעזרת טרפנטין מינרלי טמבור. צבעו 
 שכבות פוליאור על בסיס מים. 2

 קירות:
 ימיים מסוידים או צבועים: שטחים פנ

הסירו כל סיד או צבע חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק. צבעו שכבה 
 10%-15%שעות לייבוש. צבעו שתי שכבות פוליאור  על בסיס מים כאשר שתי השכבות  מדוללות ב 4אחת של בונדרול סופר והמתינו 

שכבות פוליאור  מדולל  2אם הצבע האקרילי הישן תקין ואינו ניתן להסרה, צבעו ישירות עליו  שעות לייבוש בין שכבות  3ים, והמתינו מ
שכבות טמבורפיל ולאחר יבוש ניתן לצבוע בפוליאור  2-1במידה והתשתית הינה טיח שליכט בבניה חדשה, יש לצבוע  כאמור לעיל. 
 הערה ניתן לצבוע רק לאחר אשפרה )חודש ומעלה לאחר היישום(.הינה משטחי בטון וטיח צמנטי ,   תיתבמידה והתש כאמור לעיל.
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 כללית: ניתן ליישם פוליאור על בסיס מים על תשתית הצבועה בצבע על בסיס טרפנטין.
 

 לקבלת משטח חלק במיוחד בקירות פנימיים )"שלייף לק"(: 
שעות כתלות  24,  הקפידו לבנות שכבה אחידה וחלקה של השפכטל. לאחר ייבוש מוחלט )  2000א. החליקו את הקיר במרק שפכטל 

. המתינו שלוש 10%-15% -שעות ייבוש ,ליישם שתי שכבות פוליאור על בסיס מים מדולל ב 4בעובי(. יש ליישם בונדרול סופר ולאחר 
 שעות בין שכבה לשכבה. 

 ום פוליאור מבריק על בסיס מים מומלץ להשתמש ברולר קטיפה או קצוץ שיער )מוהיר( המיועד לצבעים מבריקים או בפד.ב. בייש

 * יש לעיין בדף הטכני של כל מוצר הנזכר בהוראות היצרן לעיל
לגוון הנצבע(.יישום היסוד , יש ליישם שכבה אחת של יסוד אדום או צהוב )בהתאם    -ו בגוונים אדומים, צהובים וכתומים מבסיס  

 על פי ההנחיות. פוליאור על בסיס מיםכאמור מבטיח השגת כיסוי מקסימלי וגוון מדויק של הצבע  העליון .לאחר מכן יישמו 

מים. ליישום בהתזה יש לדלל את הצבע  10-15%הצבע מוכן לשימוש ביישום במברשת. ליישום ברולר יש לדלל את הצבע באופן צביעה: 
לבחוש היטב לפני השימוש ומדי פעם במהלך  _ מיקרון.70. יש ליישם שכבות דקות ועובי הפילם הסופי לא יעלה על 30%-20%ב 

  הצביעה.

נקו את כלי העבודה ואת סביבת העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור  ניקוי כלים ואחסון:
 מעלות, ואיננה בשמש ישירה. 30מעלות צלסיוס או מעל  5-אוורר בטמפרטורה שלא מתחת לאויר. אחסנו במקום מקורה ומ

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

שעות הקרובות או כאשר התשתית לחה ו/או כשטמפרטורת הסביבה היא מתחת  72אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב ות:הערות כללי
אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא  איננו עמיד בשחיקה בתשתית המיועדת למדרהפוליאור  .85%והלחות היחסית מעל  10 -ל

ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני  הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית
 יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. 

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

 *.6477למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור:  
מקובל באתר.  רהאווי* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג 

 מכושר הכיסוי המחושב. 75% -להניח כי הוא מהווה כ
 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 לי.ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישרא 
 6477* .בטלפון: –למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור 

 

 

  


