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 שמן טיק
 

 עץ גושניהגנה לטיק לשמן 
 

  קוד מוצר:
386-666  

 

 תיאור המוצר: 
 שני )ריהוט גן(.המוצר מיועד לצביעה של עץ גו שמן טיק הינו תערובת שמנים ייחודית, שקופה, מוכנה לשימוש.

 מיועד לשימוש בסביבה פנימית וחיצונית. 
 

  :מיוחדות תכונות
 דוחה מים.  -
 למוצר כושר חדירה מלאה לתשתית העץ, תוך שמירה על מראהו הטבעי )לא שומני !(.  -
Uעמידה טובה לקרינת   - V  מכיל מסנני(UV .)מולקולריים 
 עמידות טובה לסביבה אטמוספרית עירונית וימית.  -
  מתאים להשמה במברשת והתזת אוויר.  -
 בדות. נטול מתכות כ  -

 

 

 :שימושים
 כגון: ריהוט גן. שנימשמש לאיטום ושמירה על עץ גו

 

   נתונים טכניים:

 שקוף גוון:

 מט, נספג לעץ.  :060 -ברק ב

  גר'/מ"ר 80-120: למ"ר שמןגר' 

עות בין השכבות וללטש קלות בין שכבה לשכבה בנייר ש 4-6שכבות. יש להמתין  2-3 :מס' שכבות להשגת העובי
 .220לטש 

  8.5-12.8 כושר כיסוי מחושב לשכבה* )מ"ר לליטר(:

 אין צורך בדילולמדלל מומלץ: 

 שעות 24: מלא | זמן ייבוש שעות לפחות 4זמן המתנה בין שכבות:  זמני ייבוש:

 חודשים 18 חיי מדף:

 

  היישום:שטח והכנת ה
פתח בזהירות את שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, 

 . הקופסה
טמפרטורה סבירה בלחות נמוכה וב ליישםלקבלת תוצאה מרבית יש לפני השימוש.  שמןערבב היטב את היש ל

 צלזיוס(.  35)ולא יותר מ
וגי העץ השונים לפני ההשמה על כלל האובייקט. בסוגי עץ שונים הספיגה, יש לבחון את התאמת המוצר לס

יש  הנראות וההתאמה יהיו שונים מתשתית לתשתית. רק לאחר קבלת התוצאה הרצויה יש ליישם יישום מלא.
במקרה של יישום  .יש לחדש השמן מעת לעת לפי תנאי מזג האויר .יישום השמןלשייף את פני השטח לפני המשך 

 צבע מעל משטח שיושם בו שמן, יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית.
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 : יישוםשיטת ה
 יישום בריסוס באמצעות אקדח אוויר:

 . 1.5עד " קוטר נחיר:

 אטמוספרות. 3 לחץ כניסה:
 

 מדלל לניקוי:
.טרפנטין

 

 הערות בקשר לצביעה:
 .יישוםלבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך ה

 

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

-9877483ת, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טל': הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחו
 וכן על גבי תווית המוצר.  04

הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש 
 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 

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

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

 *6477: למוקד המומחים של טמבורלמידע נוסף אנא התקשרו 

 : פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים *כושר
 מכושר הכיסוי המחושב.  75% -וא כך כלל מניחים שהבאתר. בדר  

 לחות יחסית. %65ו  C 025-**ב

 

 13.11.2018עודכן 

 

 


