
 

 www.tambour.co.il    *6477  מוקד המומחים של טמבור
 

 עדין 30רוקה 
 

 במראה כפרי אותנטי.   שליכט מינרלי מוכן לשימוש
 לשימוש פנימי וחיצוני.

 

 

 

נוח לשימוש, מצטיין ל מבנים ישנים בעלי ערך היסטורי. מתאים במיוחד לציפוי חיצוני ופנימי של מבנים חדשים וכן לשימור ש תכונות:
וך הקירות, )נותן לקירות "לנשום" מאפשר מעבר אדי מים(. התחברות מעולה לתשתית, עמיד מונע הצטברות לחות בת ,במעבר מים גבוה

בתנאי מזג האוויר ואינו מאפשר התפתחות עובש ופטריות בקירות חוץ. מוכן לשימוש וניתן להשיגו במבחר גוונים. ידידותי לסביבה 
 ולמשתמש.

 

מתאים ליישום ישירות על טיח שחור, ללא צורך  קירות חיצוניים ופנימיים במבנים חדשים ו/או לשיפוץ מבנים.מתאים לציפוי  שימושים:
 ביסוד. בתשתית אקרילית פנימית נדרש יסוד קוורץ מתוצרת טמבור. אין ליישם שליכט מינרלי על גבי תשתית אקרילית בקירות חוץ.

 

 נתונים טכניים:

 738-430 קוד מוצר:

 ערבהמניפת גוונים מתוך  10 גוון:

 מט ברק:

 30עדין מרקם: 

 ק"ג / מ"ר  3-3.5 כושר כיסוי מחושב*:

 מים וסבוןניקוי: 

 זמני ייבוש:

 שעות 72| ייבוש סופי: שעות  2-3| המתנה בין שכבות: דקות(  10-30שעות )לעבידות כ 2ייבוש למגע**: 

 חודשים. 12 חיי מדף:

 כמות למשטח אריזהגודל 

 36 ק"ג 25

 

יש לוודא כי פני השטח אחידים, בעלי יכולת ספיגה )כלומר אינם צבועים בצבע אטום על בסיס ממס(, ללא הכנת השטח ומערכת הצבע: 
אטמוספרות. לפני  120מתוקים בלחץ של טלאים או תיקונים. יש להסיר נוכחות של עובש ופטריות. שטפו היטב את הקירות בסילון מים 

יש לוודא כי התשתית מתאימה  ביצוע השליכט יש לנתק מהקיר כל חיבורי הפיגום, חוטים ופלנקות ולעגן את הפיגום באופן תקני.
ם )לפחות במידה ומדובר בתשתית מסוג טיח יש לבצע אשפרה במים בערב היישום או בבוקר לפני היישו .2 -ו 1חלק  1920להוראות ת"י 

במידה ומדובר בתשתית פנים צבועה בצבע אקרילי,  יש ליישם יסוד קוורץ מתוצרת טמבור. אין ליישם  שעתיים שלוש לפני היישום(.
 שליכט מינרלי על תשתית אקרילית בקירות חוץ.

וסטה. עברו עם אותו מלג' פעם ערבבו היטב את השליכט לפני היישום. מרחו שכבת שליכט מינרלי רטוב באמצעות מלג' ניראופן צביעה: 
נוספת על השכבה המיושמת והחזיקו את המלג' בזוית לקיר, על מנת להסיר עודפי חומר ולהדקו לקיר. לאחר זמן עברו על החומר עם 

בתנועות סיבוביות לצורך קבלת הטקסטורה )לקבלת טקסטורה גסה ניתן לעבור מלג' פלסטיק )יש להרטיבו מדי פעם( או מלג' נירוסטה, 
ליישם מאותו יש  .אלא על קירות מוצלים בלבדרוחות חזקות או כפור צפוי,  ,אין ליישם בשמש ישירה על החומר עם כרית ספוג לחה(.

ל מערכת מינרלית, רצוי לחדש עם שליכט על בכדי לשמור ע -חידוש הצביעהשלם של המבנה ברצף וללא עצירות.  מספר מנה על צד
 בסיס מינרלי.

נקו את כלי העבודה ואת סביבת העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור  ניקוי כלים ואחסון:
 אחסן בשמש ישירה.מעלות צלסיוס, אין ל 5-מעלות ומעל  ל 35אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר בטמפרטורה מתחת ל 
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לא למאכל. סיכון לנזק חמור בעיניים. הרחק מהישג ידם של ילדים.השתמש במשקפי  המוצר מכיל סיד כבוי. אזהרות והוראות בטיחות:
פנים או מגן פנים. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות 

 (.MSDSהבטיחות ) בגיליון

השעות הקרובות לפני או אחרי הצביעה  או כאשר הקיר לח ו/או כשטמפרטורת  72אין ליישם כאשר עומד לרדת גשם ב  הערות כלליות:
אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות  .85%והלחות היחסית מעל  c 10 -הקירות היא מתחת ל

ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד  הרצויות מותנית
למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על 

למידע נוסף אנא פנו אל ם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. לעצמנו את הזכות לעדכנניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים 
 .*. יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה6477וץ חינם של טמבור: קו ייע – מוקד המומחים של טמבור

 

באתר. מקובל  האווירע ותנאי מזג * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצוב
 מכושר הכיסוי המחושב. 75% -ווה כלהניח כי הוא מה

 לחות יחסית. 65% -ו  c 25° -** ב

 
 ,  ISO 9001מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים 

ISO 18001 ,ISO 14001  מכון התקנים הישראלי.ואשר מאושרת ע"י 
 6477* .בטלפון: –למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור 

 


