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WOOD FILLER 
 

 חומר למילוי סדקים בעץ וטיח
 

  קוד מוצר:
388-X X X 

 
 תיאור המוצר: 

עופרת. ניתן להשיג  . לא רעיל. אינו מזיק. אינו מכילחומר מילוי לעץ ולקירות ליישום בצורה פשוטה וקלה. לא דליק
   בגוון לבן ובמספר גוונים נוספים.

 

  שימושים:
 מצוינים לצביעה.  מיועד לשימוש מקצועי, אידיאלי לציפוי פגמים ומשטחי עץ וטיח. מקנה פני שטח  -
 קל ליישום, מתייבש מהר, נטול ריח.  -

 

   נתונים טכניים:

הה, טיק, מהגוני, דובדבן, דאגלס אלון, ניתן להשיג במבחר גוונים: לבן, בוק, מייפל לבן, וונגה, אגוז, אגוז כ גוון:
 מייפל.

 1מגיעים באריזת -וונגה הגוונים: בוק, מייפל לבן, מייפל גרם. 250-כל הגוונים מגיעים באריזת שפופרת, כמות
 ק"ג

 1.92 - 1.96  משקל סגולי:

 78%אחוז מוצקים משקלי: 

  עותש 5-כ: ייבוש מלא| זמן  דקות 45זמן ייבוש למגע**:  זמני ייבוש:

  חודשים 18 חיי מדף:

 * זמני הייבוש משתנים בהתאם לעומק ולכמות החומר המיושם.
 

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

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

יש אין לשאוף את האדים. -דה. בהתזהלא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבוהרחק מאש וניצוצות. 
 .ון מתאימים, ראה גיליון בטיחותלהשתמש באמצעי מיג

 

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

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

 
 השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש  * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים : פני

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

 לחות יחסית. 65%ו  C °25 -** ב
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