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  קוד מוצר:
 : חלק א'275-041
 : חלק ב'275-040

 

 

 תיאור המוצר: 
 רכיבי על בסיס מים בעל דרגת הולכה אלקטרוסטאטית גבוהה.-צבע אפוקסי דו

 

  :מיוחדות תכונות
 בעל הולכה אלקטרוסטאטית גבוהה.  -
 קל ליישום.  -
דותי לסביבה. ידי  -

 

  שימושים:

  .יעת רצפות בטון לסביבה תעשייתיתמשמש כשכבת ביניים לצב  -
 .TRאו טמפלור  SLאפיקטלק מתחבר ליסוד אפוקסי כמו   -
 חדרים נקיים ואולמות ייצור של רכיבים אלקטרוניים.   -
 דה עם חומרים דליקים.באזורים בהם יש סכנה להצתה בשל כתוצאה מעבו  -
אולמות בהם מאוחסנים חומרים פציצים.   -

 

   נתונים טכניים:

 שחור גוון:

 עמום  :011 -ברק ב

 25%+/-5%אחוז מוצרים בנפח: 

 4-0.2 כושר כיסוי מחושב לשכבה* )מ"ר לליטר(:

ימים | זמן  7שעות ומעלה. | זמן ייבוש קשה:  0שכבות:  זמן המתנה בין|  שעות 4זמן ייבוש למגע**:  זמני ייבוש:
 שעות 05ייבוש סופי: 

 0:2א:ב = יחס ערבוב בנפח: 

 שעתיים וחציאורך חיי הצבע לאחר ערבוב: 

 מיםמדלל מומלץ: 

 חודשים 54 :**חיי מדף

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 
זרים, חלקים ריך להיות נקי משומנים ולכלוכים טון עד לאשפרה מלאה. הבטון ציום מגמר יציקת הב 52יש להמתין 

עד לקבלת פני שטח נקיים  יש לחספס את פני השטח באמצעים מכאניים או התזת גרגירים-רופפים, חלב בטון
  .4%מלט. לחות מרבית מותרת בבטון:  וללא מי

דקות  5-2ני למשך אות בוחש חשמלי או בוחש מכ: יש להוסיף בהדרגה חלק ב' לחלק א' ולבחוש באמצעערבוב
 נוספות עד לאחידות מלאה. 

יש להבטיח כי לא יהיו שיירים דבוקים לתחתית או לדופן האריזה שעלולים להביא לחוסר אחידות בקושי הסופי 
 של המוצר לאחר ההשמה.
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 מספר חיבורי אדמה: 
מ"ר.  011ל מ' מכל פס. יש לקבוע הארכה נפרדת לכ 2וערב במרחק שלא עולה על  יש לפרוס פסי נחושת שתי

תלוי בתנאי השטח. יש למלא )ולאטום( את כל הסדקים והחתכים באמצעות אפוקסי.  חיבור אדמה אופטימאלי
ל סדקים אלו צריכים להיות מגושרים ע"י סרטי נחושת בעלי כושר הידבקות או אלקטרודות נחושת ולהתחבר מכ

 צד לסרטי הנחושת שעל המשטח.

 

 יישום: 
. אם זמן היישום של טמפלור מוליך עבר, יש ללטש ביניים אנטיסטאטי ע"ב מים מיושם באמצעות רולר או מברשת

את שכבת הביניים. יש לבדוק את ההתנגדות החשמלית של שכבת הצבע לאחר שהותקנו נקודות הארקה ולפני 
 היישום של טמפלור מוליך.

ש שעות. י 00-54מיקרון ולהמתין לייבוש של  211בעובי של  SLיש ליישם אפיקטלק  יישום ומיקום האלקטרודות:
בהיקף ובמרחק של  (SELF) ADHESIVE מ"מ( בעלי יכולת הידבקות למשטח 01הנחושת )ברוחב  לפרוס את סרטי

ממ"ר( יש להסיר  4 -מטר אחד מהשני. כאשר משתמשים בחוטי נחושת סטנדרטים )שטח חתך של כ 01-לא יותר מ
ולהדביק לרצפה באמצעות סרט  ס"מ לפרוס את הגידים כמניפה 21 -את הציפוי המבודד בקצה אחד לאורך של כ

ס"מ לכיוון מרכז הרצפה. את הקצה המבודד של חוט הנחושת יש לחבר  51-21הדבקה מנחושת לאורך של 
 ישירות להארקה, חיבור פסי הנחושת להארקה יבוצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד

 

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

-14טלפון: -תן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבוראותו ני-הרות המופיעות בגיליון הבטיחותהבטיחות והאז
 המוצר. וכן על גבי תווי 3277422

יש אין לשאוף את האדים. -ה. בהתזהלא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודהרחק 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 

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

על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע 
/או בות והשעות הקרו 75 -אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם בו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. ותשתיתו הוכנ

 . 22%והלחות היחסית מעל  C 011 -לכאשר הטמפרטורה מתחת 

 .*0477: למוקד המומחים של טמבורלמידע נוסף אנא התקשרו 

 ותנאי מזג האוויר , אופן הצביעה, מומחיות המשתמשכושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח *
 חושב. מכושר הכיסוי המ 72% -באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ   

 לחות יחסית. 02% -ו C 521 -ב **

 ISO 3110-מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל
 


