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 ולעמידות משופרת נגד חדירת מים. שמן שקוף או מגוון לחידוש דקים 
 . השמן הינו שקוף וניתן לגיוון במבחר גוונים בברק משי

 .דקים, קירות עץ, ריהוט וגדרות עץעבור למראה דקורטיבי להגנה ו ,משמש לקבלת מראה רענן
 על בסיס טרפנטין.

 

דקים בעל שקיפות מיוחדת, שומר על המראה של העץ ומוסיף לו ברק וגוון מרהיב. מקל על ניקוי המשטחים. מותאם שמן ל תכונות:
מכיל חומר פעיל נגד היווצרות עובש. קל מאד . .U.Vעמיד בפני לחות וקרינת  .במיוחד לתנאי האקלים בארץ. בעל עמידות חוץ  גבוהה

 ליישום. מתאים לכל סוגי העצים.

 

לרענון הדק, להגנה על העץ ושיפור מראהו. מומלץ לצביעת משטחי עץ מחוץ לבית, כגון: דקים )סיפוני עץ( מסביב לבית  שימושים:
ולבריכה, רהיטי גן, ארגזי רוח, גדרות עץ ועוד. 

 

 נתונים טכניים:

 קוד מוצר:
 ס שקוף לגיוון.בסישקוף ו -  585 -000

  מוכנים גווני עץ 4טבעי +  גוון:

 משי ברק:

 מ"ר / ליטר )בשכבה אחת כתלות בסוג העץ ובספיגה( 15-10 כושר כיסוי מחושב*:

 מוכן לשימוש  דילול:

 וסבון םמיניקוי המברשת בטרפנטין מינרלי טמבור ולאחר מכן  ניקוי:

 זמני ייבוש:

  שעות 48ייבוש קשה: דקות  |  20-30 שכבות:המתנה בין |  שעות 1-4ייבוש למגע**: 

 חודשים 24 חיי מדף:

 כמות למשטח גודל אריזה

 576 רבע גלון אמריקאי

 100 גלון אמריקאי

 27 גלון אמריקאי 4

 

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 

 עץ חדש בלתי צבוע:

לאחר  .על מנת לקבל ספיגה וחיבור אופטימלייםולהסרת קליפת העץ מלטשת חשמלית באופן ידני או בעזרת לטשו את העץ בנייר לטש 
 בעץ תהיה שהספיגה כדי מלכלוך נקי חייב להיות הצביעה שטח .מים בלחץ מומלץ שטיפה ,היטב שטפו, מכן הסירו את אבק הליטוש

 . להתייבש. לעץ הניחו ,מקסימלית

      

 עץ צבוע:

באופן  ללטש יש של טמבור ולפי הוראות היצרן.  wood striperיש לנקות את השכבה בעזרת ,שקופה האו לכ בצבע צבוע והעץ במידה
 לפי טמבור חברת של ניקוי דק חומר בעזרת ישן צבע או לכלוך כתמי שומן ,אבק של שאריות ולהסיר ידני או בעזרת מלטשת חשמלית

  .לייבוש ינומים והמת בלחץ היטב שטפו. המוצר על הכתובותהיצרן  הוראות
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חדירות, את הלבדוק מומלץ אלא לאחר הסרה מוחלטת.  ,ככל שהגוון הנבחר כהה יותר, כך ההגנה טובה יותר. אין לצבוע מעל לכה הערות:

רצוי שמשטחי  . הגוונים המופיעים בקטלוג עשויים  להיראות מעט שונים על סוגי עץ שונים.לפני היישום נסתרתעל פינה גוון הספיגה וה
 .יהיו בשיפוע של מעלה אחת לפחות למניעת שלוליות מים עץ

 תוך בחישה עד לתחתית האריזה. לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה השמן מוכן לשימוש. בחשו היטב את השמן  אופן צביעה:
דקות, לאחר ספיגה מוחלטת של  20-30של השמן. לאחר ראשונה . מרחו שכבה  בעזרת מברשת או רולר שמן לדקצבעו שכבה מלאה של 

. מתייבשת, מרחו שכבה שנייה )"רטוב על רטוב"(. הסירו שאריות ונגבו כל חומר שלא נספג היטב בעץ שהיאלפני אך השכבה הראשונה 
 וך העץלתמגן על העץ ע"י חדירה  שמן לדק. והמתינו לייבוש מלא ויהיה דביק. , חומר שלא נספג לא יתייבשאין להשאיר "שלוליות" צבע

 ואינו יוצר ציפוי.

 

להסרת שאריות חומר , מאבק, לכלוך וכתמי שומן ושטפו היטב בעזרת מנקה דק נקו את המשטחהיעלמות השמן, עם תחילת  אחזקה:
 חודשים. 6ענון מראה העץ ולשמירת ההגנה. אין צורך בליטוש. מומלץ לחדש לפחות כל ילדק לרשמן  הניקוי. המתינו לייבוש מלא ומרחו

מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר.  מינרלי טמבור נקו את כלי העבודה בטרפנטין יקוי כלים ואחסון:נ
 אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

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 )

 וכן על גבי תווית המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. אין לשאוף את האדים.

ו/או כאשר הטמפרטורה היא מתחת ל לפני או אחרי היישום השעות הקרובות  72 -ומד לרדת גשם באין לצבוע כאשר ע הערות כלליות:
10°c  הרחיקו מהישג ידם של ילדים. אסור לערבב חומר זה עם חומרים יבשה לחלוטין.  יש לוודא שהתשתית. 85%והלחות היחסית מעל

כון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נ
לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. 

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

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 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: –למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור 

 

 


