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 ,קת קירות חוץלהחל שפכטל חיצוני
  צבע לקבלת גמר חלק ומהודר.לפני מערכת 

 

 
 

 

 קל לשיוף ומשאיר משטח חלק.  מתייבש מהר, קל ליישום והחלקה.מוצר בעל עמידות חוץ מעולה.  תכונות:

 

חובה  קיימת. ליישם מוצר זה מעל תשתית אקריליתבנייה טרומית. אין ו טיח קירות בטון,מיועד למילוי והחלקת משטחי  שימושים:
 להוסיף מלט לשימוש חוץ. ניתן להשתמש להחלקת קירות פנים ללא תוספת מלט.

 

 נתונים טכניים:

 725-600 קוד מוצר:

 לבן שבור )לפני תוספת המלט(. גוון:

 מט ברק:

 ק"ג למ"ר. 0.5-2לסוג התשתית ויכול לנוע בין  כושר הכיסוי משתנה בהתאם כיסוי מחושב*:כושר 

 הצבע מוכן לשימוש. דילול:

 מים וסבון ניקוי:

 זמני ייבוש:

)כתלות  שעות 4שעות וצביעה פנימית  48ית המתנה לצביעה: צביעה חיצונ|  שעות 4| המתנה בין שכבות:  שעתיים**: שיוףייבוש ל
 שעות 24ייבוש סופי :  שכבות שיושמו(בעובי ה

 חודשים. 12 חיי מדף:

 כמות למשטח גודל אריזה

 36 ק"ג 25

 

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 

 הכנת השטח והשפכטל:
יד חלקי מתכת,ברזל, צנרת . יש להור1920גריז וכיו"ב. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י  שומנים, מנקים את התשתית מאבק,
 .6477*מוקד המומחים של טמבור מפרט לטיפול בסדקים וחורים ניתן לקבל ב ולסתום חורים גסים בבטון.

לבלילה  להפכוו ט מיםק"ג מלט(. את המלט מומלץ לערבב עם  מע 6-פרו" כ-פרו" )לפח "אלט-מלט לחיזוק ה"אלט 30%-20%יש להוסיף  
מים לתערובת השפכטל והמלט. יש לערבב במערבל מכני  10%במקרה הצורך ניתן להוסיף עד  .פרו"-לטלפני הוספתו לפח ה"אסמיכה 

 בלבד כדי לקבל משחה אחידה.
 ק"ג למ"ר כתלות במצב התשתית. 0.5-2מרית )שפכטל( או מלאג' בכמות של  פרו" במכשיר התזה מיוחד,-ניתן ליישם את ה"אלט

 מערכת צבע מומלצת מעל המוצר:
יסוד קושר לרב גמיש ומעליו סופרקריל מ.ד. או שליכט מתוצרת טמבור או רב : ליים מתוצרת טמבור, לדוגמא בקירות חוץעליון אקריו יסוד

 גמיש.

אויר. אחסנו במקום נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור  ניקוי כלים ואחסון: 
 מעלות. 30 -. מתחת למקורה ומאוורר
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החומר אינו למאכל, החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות  אזהרות והוראות בטיחות:
המדויק עבור המוצר ניתן לראות הבטיחותי מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה.  את המידע 

 (.MSDSליון הבטיחות )בגי

ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת  לפני או אחרי היישום השעות הקרובות 72 -באין ליישם כאשר עומד לרדת גשם  הערות כלליות:
. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום 85%והלחות היחסית מעל  10 -ל

ן של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי נכו
 י שלעגן היטב את המוצר בעת הובלה.המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. 

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

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

 לחות יחסית. 65% -ו  25 -** ב
 

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

 


