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  קוד מוצר:
453-000 
453-000  

 
 תיאור המוצר: 

 .צבע יסוד אנטיקורוזיבי נטול כרומטים ועופרת על בסיס שרפים מעולים המשמש כיסוד לצבעים עליונים

 

  :מיוחדות תכונות
 מעניק הגנה אנטיקורוזיבית מעולה.  -
 כולת ייבוש מהיר.בעל י  -
 יבש( לשימוש  מיקרומטר עובי 00-00תזת איירלס )עובי בה-ניתן ליישום בהברשה בעובי רגיל או כצבע רב  -

 תעשייתי.     
 ניתן ליישם מעליו צבעים סינתטיים מכל הסוגים )סופרלק, פוליאור, עליון לצביעה מהירה וכדומה(.  -
 ללא עופרת וכרומטים.  -

 

  שימושים:
 ליישום על אביזרים ממתכת ואלומיניום משויף ו/או מטופל ולהגנה מפני חלודה.   -
 משמש כיסוד לפני צבעים עליונים סינתטיים כגון: פוליאור, סופרלק פלוס, עליון לצביעה מהירה, מטאל לוחם  -
 בחלודה.     
  לשימוש פנימי וחיצוני.  -

 

   נתונים טכניים:

  לבן, אדום, אפור בהיר גוון:

  מט  :000 -ברק ב

 מ"ר / ליטר )בשכבה אחת( 0-0 כושר כיסוי מחושב לשכבה* )מ"ר לליטר(:

 טרפנטין מינראלי טמבורמדלל מומלץ: 

 שעות 43קשה: | זמן ייבוש שעה | זמן המתנה בין שכבות: שעתיים זמן ייבוש למגע**:  זמני ייבוש:

 חודשים 43 חיי מדף:

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 
הסירו כל שומן ולכלוך וכן חלודה, קשקשי מתכת -תחילת הצביעה וודאו כי השטח הנצבע נקי ויבש לפנימתכת: 

צורך בצעו מדלל מתאים. במידת ה וכל חומר זר אחר בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש ולאחר מכן שטפו בעזרת
יסוד בזק והמתינו לייבוש מלא. שכבות  4)לשימוש תעשייתי(. צבעו  Sa-2.5ניקוי מכני או התזת אגרגטים לדרגה 

 המשיכו בצביעת מערכת הצבע העליונה שבחרתם בהתאם להנחיות המתאימות.
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 : שיטת הצביעה

קוטר  לחץ אט' אופן הצביעה
 נחיר

כמות דילול  מדלל
 בנפח

הברשה/גליל
 ה

 5% -עד טרפנטין מינראלי טמבור - -

 - טרפנטין מינראלי טמבור - - טבילה

-0/ מדלל  0-44מדלל  - 4-3 התזה רגילה
00 

05%-40% 

-0/ מדלל  0-44מדלל  0.040" 5-0 התזת איירלס
00 

 5% -עד

 
 

 מדלל לניקוי:
כו שכבה דקה נקו את כלי העבודה בטרפנטין מיד עם גמר העבודה. שפ. 0-44מינראלי טמבור או מדלל טרפנטין 

         את האריזה היטב כך שלא יחדור אוויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר. שנותר וסגרושל טרפנטין על הצבע 
 

 אריזה:
 ליטר. 3.5ליטר/  4.5ר / ליט0.05ליטר /  0.45 גודל אריזה:

 .000/  400/  500/  0330כמות למשטח: 

 

 הערות בקשר לצביעה: 
לבחוש היטב לפני השימוש ומידי פעם גם במהלך הצביעה. הצבע מוכן לשימוש בהברשה, אולם ניתן לדלל לפי 

 (.5%-הצורך בטרפנטין מינראלי טמבור )עד

 

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

-3000304הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טל': 
 וכן על גבי תווית המוצר.  03

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

 

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

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

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

*0300: למוקד המומחים של טמבורלמידע נוסף אנא התקשרו   
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*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים : פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר 
מכושר הכיסוי המחושב.  05% -באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ  

 
 לחות יחסית. 05%ו  C 450 -**ב

 


