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 טמגרד הולדינג פריימר
 

 יסוד אפוקסי למערכות המיועדות לעמידות כימי

 
  :קוד מוצר
 אדום אוקסיד -'חלק א: 776-160
 'חלק ב: 776-160

 
 : תיאור המוצר

 .המבוסס על שרפי אפוקסי פוליאמין, עובי-רב, רכיבי לפלדה-יסוד אפוקסי דו

 

  :ותמיוחד תכונות
 .בעל עמידות גבוהה למגוון דלקים וכימיקלים  -
 .מי תהליך ומי ים, עמידות מעולה למים  -

 

  :שימושים
 .למערכות פנוליות ולאפוקסי נובולק  -HOLDING PRIMERוכמשמש כיסוד   -
 מערכות צבע  או פני מערכות טמגרדפט למשמש כיסוד לצביעה פנימית של מיכלים לאחסון כימיקלים ונגזרות נ  -

 .אפוקסים בעלי עמידות כימית גבוהה    
 . מגדלי קידוח, גשרים, קונסטרוקציות: מתאים להשמה על תשתיות פלדה כגון  -
 , מי תהליך, מי ים ,מדללים, חומרים הידרוקרבונים, מתאים כיסוד לצביעה פנימית של מיכלים לאחסון נפט גולמי  -

 .'פכים וכומי ש    
 

  (:באווירה אטמוספרית)טמפרטורה שרות מרבית 
  .C0011  -תהליך רציף  -
 .         C0511  -עד ( Peaks)חריגות קצרות   -

 

   :נתונים טכניים

  גוונים נוספים לפי דרישה, אדום אוקסיד :גוון

  משי -ט מ  :711 -ברק ב

 .74%: ים בנפחאחוז מוצק

ניתן ליישמו גם כיסוד וביניים בעוביים של  HOLDING PRIMER -מיקרון יבש כ 71-71 :עובי פילם יבש לשכבה
 . מיקרון יבש בשכבה  41-001

   4-00 (:ר לליטר"מ* )כושר כיסוי מחושב לשכבה

 7-011 מדלל: מדלל מומלץ

  :ייבושזמני 

 ºC5 ºC05 ºC05 ºC71 ייבוש

 1.5 0 0 5 (שעות)ייבוש למגע 

 07-07 07-01 74 67 (שעות)ייבוש סופי 

 4 00 01 07 (שעות)מינימום  -זמן המתנה בין שכבות

 'ח 7 'ח 7 'ח 7 'ח 7 (ימים)זמן המתנה בין שכבות בסביבה מקורה מקסימום 
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 'ח 0 'ח 7 'ח 7 'ח 7 (ימים)ימום סביבה אטמוספרית מקס-זמן המתנה בין שכבות

 
 מים בלחץ של  ימים יש לבצע הסרת שומנים מוחלטת ושטיפת 05במקרה של המתנה בין שכבות של יותר מ* 
  PSI 01.111עד  – 5111   
 

 'חלק של חלק ב 0/ 'חלקים של חלק א 7: יחס ערבוב בנפח
 

 (:לחות יחסית 75%)אורך חיי הצבע לאחר ערבוב
 

 יוסת צלזומעל 

º C5 º C05 º C05 º C71 

 7 4 00 07 תשעו

 

 חודשים 07 :חיי מדף

 

 : הכנת השטח ומערכת הצבע
יש להשחיז  .יש להסיר כל חומר זר ולכלוכים. 7-011יש להסיר גריז ושומנים באמצעות שטיפה במדלל   :פלדה

 . כ יש להחליק קצוות חדים"כ, ריתוכים ולהחליקם
ולעומק  ,לפי התקן השבדי-לפחות Sa-2.5לאחר מכן יש להכין את השטח באמצעות ריסוס אגרגטים לדרגה 

אפר  ,EN-011טמגרד , EN-41הצבע משמש כיסוד למערכות הכוללות טמגרד . מיקרון לפחות 71חספוס של 
 .711אפוטרן , סולקוט, מולטיפוקסי:וכן לאפוקסים רבי עובי כגון  014אפוקסי , -7SLאפוקסי 

 

 : שיטת הצביעה
 

אחוז דילול  מדלל קוטר הנחיר 'לחץ אטמ אופן הצביעה
 בנפח

 5-01% 7-011- -  גלילה/הברשה

 01-05% 7-011-  7-5 התזה רגילה

-PSI0051  התזת איירלס
0111 

"1.106-
1.105 

7-011 1-5% 

 

 

 :מדלל לניקוי
 .7-011מדלל 

 

 : הערות בקשר לצביעה
 .C 011 -נמוכה מ' אין ליישם בטמפ .לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה
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 : אמצעי זהירות
יש לקרוא את הוראות . גהות ואיכות הסביבה בישראל, עשות בהתאם לתקנות הבטיחותיישום ושימוש במוצר יש ל

-6466740: 'אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טל, הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות
 . וכן על גבי תווית המוצר 17

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

 

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

שגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על ה. או לשנותם ללא הודעה מוקדמת/ו
על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח . הוראות השימוש

 .  האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר
 

 *7766 :למוקד המומחים של טמבורלמידע נוסף אנא התקשרו 
 
 מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר , אופן הצביעה, פני השטח: כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים *
 . מכושר הכיסוי המחושב 65% -בדרך כלל מניחים שהוא כ. באתר  
 

 .לחות יחסית 75%ו  C 051 -ב**
 


