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  :קוד מוצר
 'חלק א: 567-117
  'חלק ב: 567-115

 

 : תיאור המוצר
 .נובולק-ול מדללים המבוסס על שרפי אפוקסינט, עובי-רב, רכיבי-צבע דו

 

  :מיוחדות תכונות
 .משמש יסוד ועליון  -
  .ומצות ולבסיסיםבעל עמידות מעולה לכימיקלים לח  -
 .בעל גמישות טובה ועמידה מעולה לשחיקה  -

 

  :שימושים
 מי, מי תהליך, מי ים, מדללים, דרוקרבונייםחומרים הי, מתאים לצביעה פנימית של מיכלים לאחסון נפט גולמי  -
  .'מים חמים וכו, שפכים    
 .ון למגע אקראי עם כימיקליםמתאים לצביעת מאצרות ומשטחי בט  -
 . עמידויות תבמגע עם כימיקלים בהתאם לטבלמתאים לשירות באווירה קורוזיבית קשה בתעשייה הכבדה ו  -

 

   :נתונים טכניים

ונות משנה את גוונו בחשיפה לאור או לשמש מבלי לפגוע בתכ. גוונים נוספים לפי דרישה -אפור/ לבן :גוון
 העמידות

 מבריק עם נטייה לירידה בברק והצהבה בחשיפה לשמש או כימיקלים  :711 -ברק ב

 011%: ים בנפחאחוז מוצק

 מיקרון יבש 051-711 :עובי פילם יבש לשכבה

 5.5-7.77 (:ר לליטר"מ* )כושר כיסוי מחושב לשכבה

 (מומלץ לא לדלל את הצבע) 7-011: מדלל מומלץ

 :בין שכבות זמן המתנה :זמני ייבוש
נוספת של  זמן המתנה מקסימאלי לשכבה /שעות 011EN-: 8 זמן המתנה מינימאלי לשכבה נוספת של טמגרד

 ימים 6-07: זמן ייבוש סופי|  שעות 011EN- :57 טמגרד

 חלק 0: חלק ב/ חלקים  3: חלק א: יחס ערבוב בנפח

 (לחות יחסית C551, 75% )שעות  5 :אורך חיי הצבע לאחר ערבוב

 C0511 , תהליך רציף(: באווירה אטמוספרית)שירות מרבית' מפט

 חודשים 57 :חיי מדף

 

 : הכנת השטח ומערכת הצבע
לקבלת פני שטח ש להסיר כל חומר זר ולכלוכים עד י.  7-011יש להסיר שומנים באמצעות שטיפה במדלל  :פלדה
 . נקיים

להכין את השטח באמצעות ריסוס לאחר מכן יש . להחליק קצוות חדיםכ יש "כ, םיש להשחיז ריתוכים ולהחליק
 טמגרד הולדינג פריימר יישום .מיקרון לפחות 61ולעומק חספוס של , התקן השבדילפי  Sa-2.5אגרגטים לדרגה 

HT  011 שכבות של טמגרד 5 -מיקרון ו 81בעובי EN- מיקרון לשכבה 511בעובי. 
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שומנים יש להסיר באמצעות דטרגנט ושטיפה . ים להיות נקיים מאבק ולכלוכים אחריםפני הבטון חייב :בטון
מיקרון וקבלת פני בטון מקוריים  511חספוס השטח לעומק של . קפדנית במי ברז לקבלת פני שטח נטרליים

 . יום לפחות 58בבטון חדש יש לבצע אשפרה של . ויציבים
יש . שעות 78המתנה של . להסרת מלחים, אטמוספרות לפחות 051טון במים בלחץ של רצוי לשטוף את פני הב

בעובי  EN 011טמגרד  5מיקרון ועוד  511בעובי  SLיישום יסוד אפיקטלק .PH 7-01-לוודא שפני השטח יהיו ב
 .מקרון לשכבה 511

 

 : שיטת הצביעה
 

 אחוז דילול בנפח מדלל נחירקוטר ה 'לחץ אטמ אופן הצביעה

 5-01% 7-011   גלילה/הברשה

-PSI5551   התזת איירלס
3111 

"1.106-1.155 7-011 1-5% 

 

 

 :מדלל לניקוי
 7-011מדלל 

 

 : הערות בקשר לצביעה
אין ליישם  .יש להשתמש במערבל מכני בלבד -עהומדי פעם גם במהלך הצבי, מושבחש היטב לפני השי

מקרון  511אין ליישם מעל  .ם לברזל מגולוון ללא יסוד מתאיםמוצר זה אינו מתאי. º C01בטמפרטורה נמוכה מ 
 .מקרון לכל השכבות 781ועובי כולל של , יבש לשכבה

 

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

-17: טלפון -הבטיחות של טמבוראותו ניתן לקבל במחלקת -הבטיחותהבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון 
 . וכן על גבי תווי המוצר 7866783

יש . אוף את האדיםבהתזה אין לש. אוג לאוורור נאות של מקום העבודהיש לד .לא למאכל. הרחק מאש וניצוצות
 .   ראה גיליון בטיחות, מיגון מתאימיםלהשתמש באמצעי 

 

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

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

 שימוש בו וכי המשטח האמור להיצבעעל המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת ה
 .  ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר

 *7766: למוקד המומחים של טמבורתקשרו למידע נוסף אנא ה

 ותנאי מזג האוויר  מומחיות המשתמש, אופן הצביעה ,פני השטח: כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים* 
 . באתר   

 .לחות יחסית 75% -ו C 551 -ב** 

 


