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  קוד מוצר:
 חום-: חלק א'248-030
 לבן-: חלק א'248-037
  : חלק ב'248-038

 
 תיאור המוצר: 

 ל מגולוון ולאלומיניום לאחר הכנהב'( המצטיין בהתחברותו לברז+רכיבי )א'-יסוד אפוקסי אנטיקורוזיבי דו
 מתאימה.

 

  :מיוחדות תכונות
 )ושאינם רכיביים-ליונים סינתטיים חדמשמש כצבע יסוד לפלדה ,אלומיניום ולברזל מגולוון לפני צבעים ע  -
 עת ללא הגבלת זמן סוג אפוקסי ופוליאוריתן בכלרכיביים מ-מדוללים בטרפנטין(. ניתן לצבוע מעליו צבעים דו    
 מקסימאלי.    
 DET NORSKE VERITAS מאושר לריתוך ע"י  -

 

   נתונים טכניים:

 חום/לבן שבור גוון:

  מט  :000 -ברק ב

 33%ים בנפח: אחוז מוצק

 מיקרון 80-30 עובי פילם יבש לשכבה:

 30.3-31.1 כושר כיסוי מחושב לשכבה* )מ"ר לליטר(:

 4-300 מדללמדלל מומלץ: 

 ן המתנה בין שכבות: | זמ דקות 31זמן ייבוש למגע**:  זמני ייבוש:
 שעות 84| זמן ייבוש סופי:  שעתיים מינימום עליון אפוקסי או פוליאורתן: שעות 8-84: רכיביים-עליונים חד

 3:30א:ב =  יחס ערבוב במשקל:

 דקות 30 זמן המתנה לפני צביעה:

 שעות 38 אורך חיי הצבע לאחר הערבוב:

V .O.C: 190 גרם/ליטר 

 חודשים 84 חיי מדף:

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 
 מיקרון לפחות. 30לעומק חספוס של  Sa-8.1 -התזת אגרגטים לדרגה מתכת רגילה:

ניקוי משמנים, חלודה וכל חומר זר אחר. שטיפה אברזיבית קלה. מומלץ לנקות במדלל  ברזל מגולוון ואלומיניום:
". ניתן ליישם GESמתוצרת " 371חה להסרת תחמוצות אבץ מס' מש. תחמוצות אבץ יש להסיר באמצעות 4-300

 ,EA H.B-9אפוקסי רכיביים )כגון: -דו(, וצבעים עליון סופר עמידרכיביים )כגון: -מעליו צבעים עליונים חד
 מולטיפוקסי, פוליכמקיור וטמגלס(.

ב הכנת השטח, לפני תחילת בעבודות גדולות, מומלץ לבדוק התחברות הצבע אל סוג הגילוון והתאמה לטי הערה:
 העבודה.
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 : שיטת הצביעה

אחוז דילול  מדלל קוטר הנחיר לחץ אטמ' אופן הצביעה
 בנפח

 3-1% 4-300 - - הברשה/גלילה

 31-80% 4-300 - - התזה רגילה

 0-30% 4-300 0.037" 4-1 התזת איירלס

 
 

 מדלל לניקוי:
 4-300מדלל 

 

 הערות בקשר לצביעה:
 יש להקפיד וליישם שכבה אחת דקה ושקופה בעובי המומלץ. לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה.

 

 אמצעי זהירות: 
יש לקרוא את הוראות הות ואיכות הסביבה בישראל. ות, גיישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיח

-04טלפון: -תן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבוראותו ני-אזהרות המופיעות בגיליון הבטיחותהבטיחות וה
 המוצר.  וכן על גבי תווי 9277423

יש דים. אין לשאוף את הא-ורור נאות של מקום העבודה. בהתזהלא למאכל. יש לדאוג לאוהרחק מאש וניצוצות. 
  .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 

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

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

 *0477 למוקד המומחים של טמבורלמידע נוסף אנא התקשרו 

 ותנאי מזג האוויר  אופן הצביעה, מומחיות המשתמש לוי במספר גורמים: פני השטח,*כושר הכיסוי המעשי ת
 מכושר הכיסוי המחושב.  71% -באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ  

 לחות יחסית. 01% -ו C 810 -**ב

 

 
 


