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  .מסיר שומנים וכתמים קשים ,ועץ ממשטחי דק ציפוי צבע או לכהמסיר 
  

  
 

כלוריד -אינו מכיל מתילן, בי קורוזי -אנטי .לכות וצבעים סינתטיים ממשטחי דק הסרתלחזק  נוזלהוא  טמבורשל  מסיר צבע תכונות:

 . העץהחומר אינו משנה את הגוון הטבעי של סיבי צבע ישן מכל סוג שהוא. טולואן. החומר פותח במיוחד כדי להסיר מעץ ו

 

.דקעץ וממשטחי  לשימוש חיצוני, להסרת ציפוי צבע לכה שומנים וכתמים קשים שימושים:

 

 נתונים טכניים:

 585-001 קוד מוצר:

   שקוף אדמדם באריזה, אינו משאיר גוון אחרי השימוש. גוון גוון:

 ספיגה(הו כתלות בסוג הציפוי, סוג הכתמים )לפעולה אחת  מ"ר לגלון 10 כושר כיסוי מחושב*:

 אין צורך בדילול החומר מוכן לשימוש. דילול:

 הצבע.הסרת הלכה או לפני  דקות לפעול על עץ, 15-30-יש לתת לחומר כ :פעילות זמני

 35º+ עד   5º+ :טמפרטורת יישום

 חודשים. 24 :חיי מדף

 כמות למשטח גודל אריזה

4 100 

 

 : אזהרות והוראות בטיחות לשימוש במכין דק

 יש ללבוש כפפות עמידות בפני חומרים כימיים מסוג נאופרן. -

 יש להרכיב משקפי מגן, נעליים גבוהות ובגדים ארוכים. -

 רגישים )צמחייה, ריהוט וכד'(.יש לכסות ולהגן על אזורים  -

 יש לנקוט בזהירות בעת הליכה על משטח המיושם ב"מכין דק" מפני סכנת חלקה. -

 אין לערבב "מכין דק" עם כל חומר זר -

 אין לעבוד בשמש ישירה או משטח חם -

 לשימוש במקום מאוורר -

 

 הוראות יישום:

להשאיר . יש ליישם את המוצר בנדיבות ומטאטא, רולרמברשת, בעזרת מסיר צבע מתאים ליישום ישיר יש לנער היטב לפני השימוש. 
  .ולאחר מכן לשטוף ולהסיר את החומר לחלוטין דקות 15-30את החומר ע"ג התשתית בין 

יעיל של הדק ייעשה בעזרת גרניק )מכונת שטיפה בלחץ מים קרים( ניתן להשתמש גם בצינור גינה תוך כדי קרצוף עם  ןהסרה וניקיו
 ת להסרת החומר באופן מוחלט. מומלץ לשטוף את הדק עם כוון הסיבים על מנת למזער תופעה של הרמת סיבים.מברש

שעות לייבוש מלא לפני יישום  24-48יש להמתין וף של המשטח לאחר ייבוש. במקומות בהם יש תופעה של הרמת סיבים יש לבצע שי
 שמן דקים.
 רכיביים במידה ולא ידוע הסוג ניתן לבצע בדיקה בקצה הדק." אינו יעיל בלכות וצבעים דו "מסיר צבע
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 ניקוי כלים ואחסון:

 חודשים. 12אורך חיי המדף של המוצר הוא נקו את כלי העבודה במים מיד עם גמר העבודה.  

  אזהרות והוראות בטיחות:

 לא למאכל. לרגישות יתר במגע עם העור.מזיק בשאיפה ובמגע עם העור ובבליעה. גורם לכוויות. עלול לגרום  אזהרות:

שמור את האריזה במקום מאוורר היטב. אין לאכול ולשתות בזמן השימוש בחומר. אין לשאוף את האדים/התרסיס. הוראות בטיחות: 
במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. השתמש בביגוד מגן , כפפות מגן ומשקפי מגן / מגן פנים 

 יעוץ רפואי והצג את תווית האריזה. פנה חומר זה ואריזתו כפסולת מסוכנת.מתאימים. בעת תאונה או אם אתה חש ברע, פנה מייד לי

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות 
MSוהאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות ) DSוכן על גבי  04-9877483לפון: (, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור. ט

 תווית המוצר. 

הרחיקו מהישג  ידם של ילדים. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות  הערות כלליות:
מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת 

ו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנ
 וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

 

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

 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 ם הישראלי.ואשר מאושרת ע"י מכון התקני 

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

 

 


