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 פסטה לבנה
 

 

  קוד מוצר:
386-350  

 

 תיאור המוצר: 
  פסטה לבנה ע"ב מים משמשת למראה מולבן של העץ.

 

  :מיוחדות תכונות
 מוצר מדולל במים.  -
 ידידותי למשתמש ולסביבה.  -
 בעל כושר יבוש מהיר.  -
 ניתן לשיוף בקלות.  -

 

   נתונים טכניים:

 לבן גוון:

  מט  :060 -ברק ב

 2±80.9ים: אחוז מוצק

  ק"ג לליטר 2.5 :משקל סגולי

 חודשים 18 חיי מדף:

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 
פסא. יש לערבב את הפסטה השטח חייב להיות יבש, נקי וחופשי משומנים ואבק ושאריות של דבק. פתח את הקו

יש להוסיף את הפסטה ללכה  היטב לפני השימוש. להוסיף מדלל )מים( לפי הכמות הרצויה לקבלת רמת כיסוי.
 .3% -שקופה ע"ב מים בלבד בכמות של כ 

 

 : שיטת הצביעה
 י שכבת לכה, על עץ פתוח בלבד.ניתן ליישם את הפסטה לפנ התזה, מריחה בסמרטוט, טבילה או מברשת.

 

 מדלל לניקוי:
 מים.

 

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

-04טלפון: -ן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבוראותו נית-זהרות המופיעות בגיליון הבטיחותהבטיחות והא
 המוצר.  וכן על גבי תווי 9877483

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

תמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע על המש
 ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.  
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 ותנאי מזג האוויר תמשטח, אופן הצביעה, מומחיות המש* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים : פני הש

 מכושר הכיסוי המחושב.  75% -באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ   
 

 לחות יחסית. %65ו  C 025 -** ב
 

 13.11.2018עודכן 


