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 צבע אקרילי על בסיס מים בגימור עתיק וינטאג' לצביעה בשכבה אחת
 

אינו  .ה בשכבה אחתגבוה הסתרהמעניק  ביסוד.בהתחברות לעץ ללא צורך , מצטיין מט וינטאג'עתיק ר ימוצבע אקרילי בעל ג תכונות:
ללא ריח לוואי. ללא  לאחר הייבוש, ע"י שיוף לא אחיד מתקבל מראה וינטאג'. נצבע בקלות, מתייבש במהירות.דורש הכנות עץ מיוחדות, 

 . לשימוש, ניתן להשיג במבחר גווניםעופרת וכרומטים. מוכן 

 

 ., לקבלת מראה וינטאג'בשכבה אחת מעץ םלצביעת רהיטיבמיוחד מתאים . בלבד צבע פנים שימושים:
 . זכוכית ועוד ,מתכת, פורמייקה ן: כגותשתיות מתאים ל

 

 נתונים טכניים:

 בסיס שקוף 788-105לבן ,  788-102  קוד מוצר:

 ומניפת לגעת בצבע גוונים מוכנים, 5, לבן גוון:

 מט ברק:

 , כתלות בתשתיתליטר בשכבה אחתמ"ר/   8-9 כושר כיסוי מחושב*:

 לניקוי : מים וסבון | אין צורך בדילול דילול:

 שבעה ימים:  סופיייבוש |  שעות 24: ליישום לכהייבוש  | תיים: שעשיוף לקבלת מראה וינטאג'ייבוש ל  :**זמני ייבוש

 חודשים. 24 חיי מדף:

 

 כמות למשטח גודל אריזה

 576 ליטר 0.75

 

  הכנת השטח ומערכת הצבע:
 

 עץ:
יש להקפיד על רכישת עץ חדש שעבר טיפול מתאים, ללא  .ואחיד חלק משטח לקבלת עד לטש בנייר המשטח את שייפועץ לא צבוע: 
 הפרשת שרף.

 
 נקו במטלית .הסירו כל ציפוי מתקלף או שרידים שלו. לקבלת משטח חלק ואחיד עדיןהחליקו את משטחי העץ בנייר לטש עץ צבוע: 

  מאבק.
 .ינטאג'ופוליאור  של אחתשכבה צבעו 

 יש לשייף את הצבע בעזרת נייר שיוף עדין עד לקבלת מראה וינטאג'.  אחרי יבוש
 לאחר השיוף וקבלת המראה הרצוי, יש לנקות היטב מאבק. להגנה מרבית יש ליישם "לכה וינטאג' מט ע"ב מים".

 
 שכבות של פוליאור וינטאג'. 1-2וליישם במידה וצובעים פוליאור וינטאג' ע"ג משטח שצבוע בצבע כהה מאוד, יש לשייף את המשטח 

 .750750מק"ט  או ליישם יסוד רב שימושי ע"ב מים ,לכה דו רכיבית, יש להסירה באופן מלאצבועה בבחידוש רהיטים במידה והתשתית 
 מלא.. והמתינו לייבוש , לפני צביעת פוליאור וינטאג'תוצרת טמבור 2000במידת הצורך מלאו חורים וחריצים במרק שפכטל 

 

 :צבועה או חדשה ברזלית מתכת

 מתוצרת טמבור וחכו לייבוש. טרפנטין מינרליעם מדלל ונקו את המשטח שייפו  -מתכת חדשה
 .של פוליאור וינטאג' שכבה אחתצבעו   ,מלא לייבוש והמתינו 750750מק"ט  מים בסיס על שימושי רב יסוד של צבעו שכבה אחת 

 .0אופן עדין בנייר שיוף להורדת סימני הברשה ניתן לשייף ב
 להגנה מרבית יש ליישם "לכה וינטאג' מט ע"ב מים".
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 מברשת בעזרת בצורה ידנית או אחר זר חומר וכל או כל שכבה רופפת של מתכת וצבע ,חלודה הסירו - מתכת ברזלית חלודה או צבועה
 . טמבור מתוצרתנטין מינרלי מדלל טרפעם  היטב שטפו מכן ולאחר חשמלית מכונה על המותקן לטש ונייר פלדה

 .מלא לייבוש והמתינו 750750מק"ט  מים בסיס על שימושי רב יסוד של  צבעו שכבה אחת
 .0להורדת סימני הברשה ניתן לשייף באופן עדין בנייר שיוף  .פוליאור וינטאג' של שכבות 1-2 צבעו

 להגנה מרבית יש ליישם "לכה וינטאג' מט ע"ב מים".
היטב עם מדלל  ולשטוף טמבור חלודה ממיר באמצעות החלודה את לנטרל ניתן ,לעיל כמצוין החלודה את להסיר ניתן לא בהם במקרים .

 . טרפנטין מינרלי
 

 :מגולוון ברזל
 .השטח פני של מלאה לעמימות עד הברק להסרת חשמלית מכונה על המותקן לטש נייר באופן ידני או בעזרת שייפו
   .טמבור מינרלי טרפנטין בעזרת ושומן אבק ,תחמוצת ,לכלוך כל הסירו

 מלא. לייבוש והמתינו 750750מים מק"ט  בסיס על שימושי רב יסוד של צבעו שכבה אחת
 .0להורדת סימני הברשה ניתן לשייף באופן עדין בנייר שיוף  צבעו שכבה אחת של פוליאור וינטאג'.

 להגנה מרבית יש ליישם "לכה וינטאג' מט ע"ב מים".
 

 :מייקה וזכוכיתפור
 נקות מאבק ושומנים. להמותקן על מכונה חשמלית ומכני באמצעות נייר לטש חספוס או  בנייר שיוף ידנילחספס את פני השטח באופן יש 

 .0להורדת סימני הברשה ניתן לשייף באופן עדין בנייר שיוף  צבעו שכבה אחת של פוליאור וינטאג'.
 מט ע"ב מים". להגנה מרבית יש ליישם "לכה וינטאג'

 
 צבעו .בדילול צורך ללא - לשימוש מוכן הצבע האריזה לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.תוכן יש לבחוש היטב את  אופן צביעה:

 עד עדינה שיוף בפעולת הצבע את שייפו הייבוש לאחר  .ספוג רולר או  )מותאמת לעץ איכותית סינטטית במברשת מומלץ( במברשת
. ביישום על עץ ולקבלת מראה עתיק וינטאג' יש . לקבלת הסתרה גבוהה יותר ניתן ליישם שתי שכבות פוליאור וינטאג'צויר מראה לקבלת

 .מים בסיס על וינטאג' מט לכה של בשכבה סיימו ,מרבית להגנה לשייף עד לנראות התשתית. 

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

-2 -ו 3-ליןאיזותיאזו-4-מתיל-2-כלורו-5 :תערובת של (,2H)3 -בנזיאיזותיאזול -1,2מכיל לא למאכל.  אזהרות והוראות בטיחות:
 גיליון בטיחות למשתמשים מקצועיים ניתן לקבל עפ"י דרישה.. אלרגית תגובה לעורר עלול ONE (1:3 ,)-3-איזותיאזול-H2-מתיל

אסור לערבב חומר זה עם חומרים  .85%ולחות היחסית מעל  ºc10 -הצביעה פנימית בלבד ואין לצבוע בטמפ' מתחת ל הערות כלליות:
. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא שלא הומלצו על ידינו

 לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. 
הצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע ש

 .2%-. ייתכן שינוי בתכולת האריזה של +/יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה הודעה מוקדמת.

 
באתר. מקובל  האוויר * 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  c25° -** ב

 
Iמיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים  S O  9001  , 

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

 

 

  


