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  קוד מוצר:
 :SPARKSאפקט 

 SPARKS-בסיס מטאלי מנצנץ :093-310
 SPARK -: מגוון מטאלי מנצנץ093-318

 גווני ראל מתכתיים:
 בסיס מתכתי עדין :093-318
 מגוון-אפקט מתכתי עדין :093-313
      משותף -: חלק ב'093-993

 

 תיאור המוצר: 
באווירה תעשייתית או  רכיבי בעל גימור מתכתי מנצנץ ומהודר עם ביצועים מעולים-תני אקרילי דופוליאורי עליון

גבוהה לשחיקה, עמידות טובה בפני  ימית. הצבע מתאפיין בשמירה מרבית על ברק וגוון לאורך שנים, עמידות
 מגוון רחב של ממיסים וכימיקלים בתנאים של התזה ושפיכה אקראית.

 

  שימושים:
 מתכת  ה חיצוניים, מבני פלדה, ציוד,מיועד לשימוש כצבע עליון במערכת למבני תעשיה כגון: מיכלי פלד  -

 מגולוונת, בטון ומשטחי בניין באווירה קורוזיבית או חשיפה חיצונית ארוכה.     
  אינו מיועד לטבילה.  -
 י חשובים במיוחד.והמראה האסתט מומלץ למקומות שהגימור  -

 

   נתונים טכניים:

 מתכתיים  RALהאפקט המטאלי המנצנץ של  "טמבור" וגווני -"SPARKSבהתאם למניפת " גוון:

 משי(-מתכתי )מט  :033 -ברק ב

 78 ± 2%ים בנפח: אחוז מוצק

 מיקרון 83-03 עובי פילם יבש לשכבה:

 9.7-18.2 מ"ר לליטר(:כושר כיסוי מחושב לשכבה* )

 לקיץ 13, מדלל 11מדלל מדלל מומלץ לדילול וניקוי: 

 :זמני ייבוש
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מעלות                                
 ייבוש                         

º C3 º C13 C º27 C º02 

 3.7 1.7 1.7 2.7 ייבוש למגע )שעות(

 8 7 13 28 ייבוש לאחיזה )שעות(

בה נוספת מינימום זמן לשכ
 )שעות(

28 13 7 8 

מקסימום זמן לשכבה נוספת 
 )שעות(

- 03 03 8 
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   1:8א:ב = יחס ערבוב בנפח: 

 שעות 0 אורך חיי הצבע לאחר ערבוב:

 חודשים 28 חיי מדף:

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 
להפריע  מן, אבקות ושאר מזהמים שעלוליםאבק, שעווה, שהמשטח הנצבע חייב להיות יבש ונקי מכל לכלוך ו

פני להדבקות השכבה החדשה. משטחים חשופים חייבים להיות מטופלים היטב ובעלי שכבת יסוד מתאימה ל
 השימוש במוצר זה )ראה להלן(.

נזילות, לפני היישום, יש לשטח בליטות,  C 223-יום ב 23בטון חדש חייב להיות מאושפר לפחות  משטחי בטון:
אטמוספרות  123חיבורי טיח ולהסיר מלחים מסיסים. יש לבצע שאיבת אבק קפדנית או שטיפת מים בלחץ של 

 SLולהמתין לייבוש מלא. יש לבצע צביעה בצבע יסוד אפוקסי מתאים כגון: יסוד לטמגלס, אפיקטלק, אפיקטלק 
 וכו'.

, אקופוקסי EA-9וד מתאימה כגון: מולטיפוקסי, , שכבת יסSa-2.7מומלץ ניקוי אברזיבי לדרגת  :מתכת ברזלית
 , אפוגל וכו'. 33

לפי התקן השבדי  St-2 לודה רופפת ע"י הכנה חלקית לדרגהבמידה וניקוי אברזיבי אינו אפשרי, יש להסיר ח
 .33וליישם שכבת יסוד של מולטיפוקסי, אפיטמרין סולקוט, אקופוקסי 

שטיפת תר הינה חספוס פני השטח באמצעות ח המומלצת ביוהכנת המשט גלוון ומשטחי אלומיניום חדשים:
מיקרון לפחות עד לעמימות מלאה 12ני באמצעות מברשות פלדה וכד' לעומק פרופיל אאגרגטים קלה או חספוס מכ

אטמוספרות לפחות והמתנה  13של הברק המקורי. יש להסיר אבק ומלחי אבץ באמצעות שטיפה במים בלחץ 
 לייבוש מלא. 

 ולאחר מכן צביעה ביסוד מתאים כגון: אפוגל. 21 או מדלל 1-02נים תעשה באמצעות שטיפה במדלל הסרת שומ
 חספוס מכני תקצר את אורך חיי המערכת באופן משמעותי. תהכנת שטח שאינה כולל

   במידה ולא ניתן לבצע חספוס מכני, יש לנקות את המתכת המגולוונת מתחמוצות אבץ, שומנים וכל חומר זר אחר.  

יש לבצע שטיפה ידנית או מכאנית להסרת זיהומים. במידה ויש שומנים על המשטח, יש להשתמש  :צביעה ישנה
 במסיר שומנים. יש לשטוף היטב את שארית חומרי הניקוי מהשטח ולייבש. 

, לפחות ST-2שכבות צבע רופפות, חלודה וקורוזיה יש להסיר ע"י שפשוף, שטיפת חול )או שיטה אחרת( לדרגה 
 .  -2.7Saאו ריסוס אגרגטים לדרגה 
 לעמעום ברק הצבע הקיים. יש להשתמש בנייר לטש 

 )לאחר בדיקה בקנה מידה קטן שהצבע הקיים לא נתקף(, יש לצבוע ביסוד מולטיפוקסי, בסולקוט, לאחר מכן
 .33אקופוקסי 

 

 :יישום
בנפח, יש לערבב  1:8בכמויות מדודות לערבוב. יחס הערבוב א : ב הוא חלק א' )שרף( וחלק ב' )מקשה( ארוזים 

 C 733. מעל C 13-023חלק ב' לתוך חלק א' ולבחוש היטב. לקבלת תוצאות אופטימליות יש ליישם בטמפ' של 
 מעל נקודת הטל.        C 03טמפ' המשטח חייבת להיות לפחות  עלולות להיווצר נזילות.

הברק לברק משי עד חצי מבריק ע"י יישום של לכה אקרילית  ם הנ"ל ניתן להעלות אתבכל המקרי העלאת ברק:
          שקופה דוראקריל מבריק.

יש ליישם את הצבע בשכבה מלאה ושווה, על מנת להבטיח עובי שכבה מספק. מומלץ ליישם  הברשה/גלילה:
 כו'. בשתי שכבות. שיטה זו מאפשרת קבלת תוצאות טובות בסורגים, מעקות ו

כאשר מיישמים במברשת או בגלילה לצביעת שטחים רחבים, הרי ששימוש באמצעים אלו יגרום לנראות של פסי 
הברשה או סימני גלילה שטחיים. בגלילה מומלץ ליישם שתי שכבות דקות ומדוללות עדיין, שיטת היישום 

 לקבלת אחידות מרבית הינה: התזה.המומלצת 

. הציוד חייב להיות נקי לפני השימוש. יש לרסס שכבה 11קווי המערכת במדלל יש לנקות את  :ריסוס באיירלס
 על מנת להימנע מאזורים חשופים וחוסר רציפות בפילם.  73%רטובה במעברים שווים ומקבילים עם חפיפה של 

 . 3.310"-3.318" הנדרש: נחירגודל ה

 .  PSI 2,733-0,333 לחץ:
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 : אחסנה
 .C 033- 8יש לאחסן מוצר זה במקום מוגן ובטמפ' שבין 

 

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

-38טלפון: -הבטיחות של טמבור ן לקבל במחלקתאותו נית-הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות
 וכן על גבי תווי המוצר.  9388830

יש אין לשאוף את האדים. -דה. בהתזההרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבו
 להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.  

 

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

 ישום נכון של המוצר תוך הקפדה עלו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית בי
 הוראות השימוש. 

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

 *0888: למוקד המומחים של טמבורלמידע נוסף אנא התקשרו 

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

 ות יחסית.לח 07% -ו C 273 -** ב

 

 

 


