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  קוד מוצר:
458-261 

 

 תיאור המוצר: 
 .במים ס גומי מוכלר המותאם לתנאי טבילהצבע על בסי

 

  :מיוחדות תכונות
 התחברות מצוינת לבטון.   -
 ייבוש מהיר.   -
 .ניתן ליישום בהברשה בלבד  -

 

  מושים:שי
 .צביעת בריכות שחיה מבטון בלבד

 

   נתונים טכניים:

. הגוון המקורי . בחשיפה של הצבע לשמש ישירה או למי בריכה מוכלרים תתקבל דהייה של9386כחול בהיר  גוון:
 ניתן לרענן את פני השטח אחת לעונה באמצעות שפשוף קל או באמצעות מים בלחץ

 24%ים בנפח: מוצק אחוז

 מיקרון 40-60עובי פילם מומלץ לשכבה: 

 4-6 כושר כיסוי מחושב לשכבה* )מ"ר לליטר(:

   1-04מדלל מומלץ: 

 שעות 24| זמן המתנה בין שכבות:  שעות 24ייבוש סופי: | זמן דקות  345זמן ייבוש למגע**:  זמני ייבוש:

 חודשים 12 חיי מדף:

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 
  יום לאשפרת הבטון. הסרה של שכבות רופפות מי מלט וזיהומים. 28יש להמתין  בריכת בטון חדשה:

קירות חלקים  הצורך יש לשטוף את פני הבטון באמצעות מים בלחץ להסרה של מלחים וחומרים אלקלים. במידת
 2-3 -כ (, ואח"כ לשטוף בלחץ גבוה5-10%הולה )בחומצת מלח מ מאוד יש לחספס לפני הצביעה ע"י מריחתם

 פעמים ע"מ לסלק את שאריות החומצה.
של פני השטח באמצעות ניר לקמוס, ולוודא שהם ניטראליים. ניתן לחספס  pH -השטיפה רצוי לבדוק את ה לאחר 

רק לאחר  את פני השטח גם בהתזת אגרגטים קלה ואח"כ לדאוג לניקוי יסודי של האבק. יש להתחיל בצביעה
 שכבות של "גלית". 3מומלץ ליישם  שהבריכה התייבשה כליל.

ש לבצע הכנת אם ההתחברות בין השכבות והתחברות המערכת כולה לתשתית מלאה, אזי י חידוש בריכה צבועה:
 שטח כמתואר להלן: 

 צבע ישן, פגום ומתקלף יש לגרד במברשות קשות או בניקוי אברזיבי.   -
  של אצות, ב להיות חופשי משאריותפעמים. השטח הנצבע חיי 2-3לשטוף במים בלחץ גבוה לאחר הניקוי יש   -

 1-04טבולה במדלל צוי לעבור על פני השטח עם מטלית אחר לפני הצביעה. לעיתים ר לכלוך, אבק וכל גוף זר    
  בכל המומלצת  תאת טיב ההתחברות בין השכבות ואת אחידות הפילם. המערכ "גלית" ובדוקצבע קטע קטן ב  -

 שכבות של צבע.  מקרה כוללת שלוש    
  גבוהים במהלך תפקוד הצבע יתכן שינוי גוון )תוך שמירה על הגוון הכללי( עקב שקיעה של מלחים, ריכוזי כלור  -

 לשמש. ניתן לרענן את הגוון ע"י שטיפת מים בלחץ או שפשוף עדין ב"סקוטש" וכו'. וחשיפה ממושכת     
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  שיטת הצביעה: 

 אחוז דילול בנפח דללמ ופן הצביעהא

 0-5% 1-04 הברשה/גלילה

 

 

 הערות בקשר לצביעה: 
. את 1-04מדלל  5% -יש לצבוע את השכבה הראשונה מדוללת ב לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה.

ימים מתום הצביעה לפני מילוי המים. בריכוזים גבוהים של  7ללא דילול. יש להמתין השכבה השנייה יש לצבוע 
כלור במים, הצבע עלול לשנות גוון ולהלבין. מלחי בטון מסיסים על פני השטח עלולים לגרום להיווצרות 

 שלפוחיות.

 

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

-04טלפון: -תן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבוראותו ני -הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות 
 המוצר. וכן על גבי תווי 9877483

אין לשאוף את האדים. יש -תזההעבודה. בההרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום  
 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 

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

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

 .*6477: למוקד המומחים של טמבורלמידע נוסף אנא התקשרו  

 ותנאי מזג האוויר אופן הצביעה, מומחיות המשתמשכושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח,  *
 מכושר הכיסוי המחושב.  75% -באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ   

 יחסית. לחות %65 -ו C 025 -** ב
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