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  סיפוני עץ )דקים(, קורות, גדרות, פרגולות, רהיטי עץ ועוד.של  חומר ניקוי לדקים פנימי וחיצוני

 , כמו אבק, כתמי שומן לכלוך חזק מאפשר להסיר בקלותמחזיר לעץ את הרעננות הטבעית שלו. 

 מכני, ניתן להשתמש בחומר באופן ידני או . ללא פגיעה בעץ ,טאנין עובש ופטריות הנוצרות על העץ

 מצריך שטיפה ואינו מזיק לצמחייה.
 

 .בשימוש בטוח, דליק לא, ע"ב מים, נעים ניחוח בעל, וחסכוני יעיל, לסביבה ידידותי תכונות:

 

משטחי עץ מחוץ לבית, כגון: דקים )סיפוני עץ(  ולשיפור מראהו. מומלץ לניקוי לרענון הדק, להכנת העץ ליישום לניקוי ו שימושים:
 ד.ועומסביב לבית ולבריכה, רהיטי גן, ארגזי רוח, גדרות עץ, 

 

 נתונים טכניים:

 קוד מוצר:
002- 585   

  שקוף גוון:

 מ"ר לליטר כתלות בתשתית הסופגת. 10 -כ כושר כיסוי מחושב*:

  , ניתן לדלל לפי הצורך.אין צורך בדילול דילול:

  דק. 10זמן המתנה בין מריחת המנקה לפעולת הניקוי: : זמני ייבוש

 חודשים 24 חיי מדף:

 כמות למשטח גודל אריזה

 100 ליטר 4

 

 

 אופן השימוש

על המשטח שיש לנקות,  רולר או סמרטוטמברשת בנדיבות באמצעות  ומרחהרטיבו את הדק בעזרת צינור גינה, נער היטב לפני השימוש. 
. חזור על הפעולה לפי הצורך. בסיום הטיפול, שטוף היטב במים בפעולת שפשוף הסר את הלכלוךואז  דקות( 10 -)כ המתן דקות אחדות

 .ניתן למרוח על העץ הנקי שמן לדק . כעתמלא של המשטח )כתלות במזג האויר( והנח לייבוש
שעות לייבוש מלא לפני יישום  24-48עה של הרמת סיבים יש לבצע שיוף של המשטח לאחר ייבוש. יש להמתין במקומות בהם יש תופ

 שמן דקים.

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את  אזהרות והוראות בטיחות:
 04-9877483(, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור. טלפון: MSDSהוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות )
 . יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. אין לשאוף את האדים.וכן על גבי תווית המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל

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

השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע 
מהלך יש לעגן מוצר זה בזהירות ב שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

 .ההובלה

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

 לחות יחסית. 65% -ו  c 25° -** ב

 ,  ISO 9001בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים  מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת
ISO 18001 ,ISO 14001 .ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי 
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