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 צבע מתקלף
 

 

  קוד מוצר:
845-000  

 
 תיאור המוצר: 

 .רכיבי המבוסס על שרף ונילי בעל ייבוש אוויר-צבע מתקלף שקוף למחצה חד

 

  :מיוחדות תכונות
 לת זמן.ניתן להסרה בקלות ע"י קילוף הצבע היבש מהמתכת, ניתן להסרה במדלל מתאים ללא הגב

 

  שימושים:
 לחשיפתם  שטחים חלקים ללא יכולת ספיגה, עדהגנה אנטיקורוזיבית זמנית על מוצרים מתכתיים או על 

 ושמירה על פני שטח ולצביעתם במערכת קבועה כגון: הגנה על חלקים שעברו עיבוד שבבי או משטחי זכוכית
 .שטחים צבועים אין ליישם עלחלקים ונקיים. 

 

   נתונים טכניים:

 שקוף למחצה בגוון כחול גוון:

 שימ  :000 -ברק ב

 01%ים בנפח: אחוז מוצק

 מיקרון. ככל שעובי הציפוי גבוה הוא קל יותר לקילוף.  01-00 עובי פילם יבש לשכבה:
בקנה מידה קטן  התשתית. רצוי לבצע ניסוי בפועל וגהציפוי, תלוי בס עובי הפילם הסופי נחוץ להסרה קלה של

 ע"מ לקבוע את עובי הפילם  האופטימאלי. לא מומלץ ליישם על ניקוי אברזיבי

  0.4-8.0 כושר כיסוי מחושב לשכבה* )מ"ר לליטר(:

 8-48מדלל מומלץ: 

 שעות 0וש סופי: | זמן ייב שעות 0| זמן המתנה בין שכבות:  דקות 08זמן ייבוש למגע**:  זמני ייבוש:

 חודשים 14 חיי מדף:

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 
או שטח  התזת גרגיריםהסרת חלודה בניקוי מכאני ע"י חספוס עדין ככל האפשר. אין ליישם על שטח שעבר 

 מיקרון.  00מחוספס עם פרופיל מעל 
 חשף במדלל להסרת זיהומים כגון: אבק ושומנים.לאחר הסרת השכבה המתקלפת יש לשטוף את השטח שנ

 
 

 : שיטת הצביעה

 

 

 

 

 

 

 
 

אחוז דילול  מדלל לחץ אטמ' אופן הצביעה
 בנפח

 08% -עד  8-48 - הברשה/גלילה

 18% -עד 8-48 0-4 התזה רגילה
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  מדלל לניקוי:
  .4-8מדלל 

 

 הערות בקשר לצביעה:
  לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. 

 

 אמצעי זהירות: 
יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות 

-3511450בטיחות, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טל': הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון ה
 וכן על גבי תווית המוצר.  04

הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש 
 להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

 

 הערות כלליות: 
הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם 

ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על 
 הוראות השימוש. 

צר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע על המשתמש לוודא לפני יישום המו
 ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.  

 *0411: למוקד המומחים של טמבורלמידע נוסף אנא התקשרו 

 *כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים : פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר 
 מכושר הכיסוי המחושב.  18% -תר. בדרך כלל מניחים שהוא כבא  

 לחות יחסית. 08%ו  C 180-**ב

 
 
 


