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 נטול כרומטים ועופרת
 

  קוד מוצר:
xxx-652  

 

 סדרות:
 מרוכזות. w/sסידרת תמיסות גיוון לדילול במים או בממס   -
 מרוכזות. - s -סידרת תמיסות גיוון לדילול  בממס  -
 מרוכזות. - w -סידרת תמיסות גיוון לדילול במים  -

 

 תיאור המוצר: 
 .נטולת כרומטים ועופרת-ת גבוהה במיוחד, ידידותית למשתמשסידרת תמיסות גיוון באיכו

 

  :מיוחדות תכונות
התמיסות מקנות מראה דקורטיבי תוך שמירה על המרקם הטבעי של העץ. ניתנות לגיוון במספר רב של גוונים. 

 ן המתקבל עפ"י הפרמטרים הבאים:ויתכנו שינויים בגו
 ראשוני של העץ וכושר הספיגה שלו.סוג העץ, הגוון ה  -
 בריכוזים שונים הגוון שונה. -ריכוז הבייץ  -
 ככל שהכמות גבוהה יותר התוצאה כהה יותר.-כמות הבייץ המיושמת ליחידת שטח  -
 מספר שכבות.  -
 שיטת היישום.  -
 סוג הלכה המיושמת על הבייץ.  -

 

  שימושים:
 תמיסות לגוון עץ לפני השמה של לכות שקופות.  -

 

   נתונים טכניים:

  לפי לוח גוונים או בגיוון מיוחד גוון:

תן ע"י מעבדת השירות ני תמיסת גיוון מוכנה לשימוש על בסיס מים או מדלל.  :תמיסת גיוון)בייץ( בגוון מיוחד
 טמבור עבור גוון שאינו נמצא בקטלוג הצבעים.

 : מדלל מתאים
 

 מדלל אורגני דילול במים שם מוצר סדרה

w/s5000  )תמיסת גיוון )בייץ
w/s 

/  11/ מדלל  S 21מדלל  אפשרי
 אצטון

W  )תמיסת גיוון )בייץW אפשרי - 

S  )תמיסת גיוון )בייץS 21מדלל  לא אפשרי S  11/ מדלל/ 
 אצטון
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 הכנת השטח ומערכת הצבע: 
 מערכת הבייצים מתאימה להשמה על כל סוגי העץ לרבות פורניר.הוראות השימוש: 

 התזה, מריחה, טבילה, גלילה, הברשה. שיטות יישום:
 גר'/מ"ר. 100-80כמות ליישום: 
יכל מתאים ודלל לפי ההמלצות. )רק עבור התמיסות שפוך בזהירות את הכמות הרצויה למ הוראות הכנה:

 המרוכזות(.

  :יחסי דילול מומלצים

 גוון בהיר גוון כהה

מספר חלקים 
 בייץ

מספר חלקים 
 מדלל

מספר חלקים 
 בייץ

 מספר חלקים מדלל

 100עד  10 1 9עד  4 1

 

 מ"מ. 1.4השתמש בנחיר  אמצעי השמה בהתזה:

 .ה ופזר ישירות על העץ או הפורנירטבול מטלית/ספוג כותנ שיטת המריחה:

 לא ניתןמשקלי  0.5-3%ניתנות להוספה ישירות ללכה באחוז  Sוסידרת  w/sסידרת בייץ  לקבלת לכה מגוונת:
 .ללכה Wלהוסיף את סידרת 

סוד והלכה בתנאים לפני יישום הי יש לחכות לייבוש המלא של הבייץ. בשימוש של בייץ על בסיס מים זמני ייבוש:
 Cשעות. ניתן לקצר את זמן ההמתנה ע"י ייבוש בתנור עד  8לחות יחסית יש להמתין לפחות  %60 -ו C 020 של

 מקסימום 050

 , בתנאים מאווררים ומוצליםC 028 - C 025יש לאחסן בטמפ' של  אחסנה:

 חודשים 18 חיי מדף**:
 

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

-04טלפון:  -אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור -הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות
 המוצר. וכן על גבי תווי 9877483

יש ין לשאוף את האדים. א-ור נאות של מקום העבודה. בהתזהלאוורלא למאכל. יש לדאוג הרחק 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 

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

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

 *6477: למוקד המומחים של טמבורלמידע נוסף אנא התקשרו 

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

 לחות יחסית. %65ו  C 025 -** ב

 


