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  :קוד מוצר
  'חלק א: 755-752
 'חלק ב: 755-757

 

 : תיאור המוצר
,   בסביבה רטובה ויבשה מהירת ייבוש ,ללא ממיסים ציפוי דו רכיבי , MMAמשמש כשכבת ביניים במערכת 

 .לשימוש פנימי 

 

  :מיוחדות תכונות
 בה טובה למלאנים ופיגמנטיםיכולת הרט -

 (שעות ניתן לעלות על המשטח 1-2תוך ) ייבוש מהיר  - 

 (C 30-עד ) ייבוש והתקשות בטמפרטורה נמוכה  -

 ( 35%)  גמישות גבוהה  - 

    יש להתייעץ עם יועץ , בהתאם למשטר שטיפה )  אלקליים ולכימיקלים  רבים, עמידות כימית גבוהה לחומצות  -

 . העמידות אינה כוללת שמירת גוון ( פני כל יישוםטמבור ל   

 . MPa 23))  ניאוללחץ מכ (Shore D 63) עמידות לשחיקה   -
 . קל לניקוי  -
 . נוח מאוד לעבודה בקיץ ובחורף  -
 .  Self Leveling בעל השתפכות מעולה  -

 

  :שימושים
. מפעלי תרופות ועוד,מטבחים, אולמות ייצור, מתאים למפעלי מזון,  MMAבמערכת  יםביניכשכבת מיועד לציפוי רצפות 

 .אינו מתאים לציפוי קירות מאונכים

 

   :נתונים טכניים

בהוספת חולות יתכן . לתערובת  RALבגווניהגוון נעשה באמצעות הוספה של משחה חיצונית -RALלפי לוח  :גוון
 .גוון קל שינוי

 מבריק  :066 -ברק ב

 166%: ים בנפחקאחוז מוצ

  2-3עובי מוערכת מומלצת (. ללא חולות)מ "מ 1ר לליטר לקבלת "מ  1  (:ר לליטר"מ* )כושר כיסוי מחושב לשכבה
 .יש לפנות למחלקה הטכנית לאבטחת כיסוי מלא. הכיסוי מותנה בגוון הסופי.  מתקבל ציפוי רציף: מ"מ
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   : לאחר הערבובוזמן ייבוש   (Pot life)חיי הצבע  אורך

 

 (דקות) זמן התקשות  (דקות) אורך חיים  (משקלי)% מקשה  (C )'  טמפ** 

 56 -כ 36 -כ 2.7 7

 57 -כ 57 -כ 1.5 16

 57 -כ 17 -כ  1.0 26

 56 -כ 27 -כ 0.5 30

 .בה התשתית והסבי' טמפ,אורך החיים הינו פונקציה של כמות המקשה ** 

 

 3-166מדלל  :מדלל לניקוי

  חודשים 12 :חיי מדף

 

 :הכנת השטח ומערכת הצבע
כ הוסף את משחת הגיוון לתוך "תוך כדי ערבוב ואח' לחלק א' הוסף בהדרגה חלק ב. פתח את האריזות בזהירות

 . התערובת המוכנה עד לקבלת תערובת הומוגנית
, כדי לקבל תערובת אחידה"(. הוספת חולות"ראה סעיף )חול ביחס המתאים לפי סוג הציפוי הוסף בהדרגה את ה

 .   מומלץ להכינה במיכל מיוחד המצויד במערבל מכני

 

 

 : הוספת חולות
 :חול בהתאם לסוג הציפוי/יחס ערבוב צבע

 

 חול(: ב+א)יחס צבע  (מ"מ)ודל ג וג הציפויס

 266 -ג קמח חול "ק 15עד : לפח צבע 6.1-6.3 ציפוי מסוג משתפך

 ג תערובת חולות"ק 27מעל : לפח צבע 6.1-2.7גדלים בין  5 ציפוי מסוג יציק

 

 .ככל שכמות החול תגדל פני השטח יהיו פחות חלקים ויקבלו מראה של קליפת תפוז*
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 5-7 +( ב+א) Degadur 418-MMA 1מומלץ להכין תערובת של חלק  -"(MMAגראוט * מילוי חורים וסדקים 
 .חלקים של קמח חול וליישמו מיד לאחר שכבת היסוד

 
 

 : הערות בקשר לצביעה
פה או של הרצ)ככל שהטמפרטורה יותר נמוכה . 06% -ובלחות יחסית מעל ל C 576 -נמוכה מ' אין לצבוע בטמפ

מומלץ לדאוג לחימום מבוקר של . צמיגות הצבע עולה משמעותית ויש לבצע עיבוד ממושך וקפדני יותר( הצבע
. האזור והמוצר

 

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

-63: טלפון-תן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבוראותו ני -טיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות הב
 . המוצר וכן על גבי תווי 3055305

יש . אין לשאוף את האדים-בהתזה. ורור נאות של מקום העבודהיש לדאוג לאו. לא למאכל. הרחק מאש וניצוצות
 . ון בטיחותראה גילי, להשתמש באמצעי מיגון מתאימים

 

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

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

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

 .*0355: למוקד המומחים של טמבורלמידע נוסף אנא התקשרו 

 מחיות המשתמש  ותנאי מזג האווירמו, אופן הצביעה, פני השטח: כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים* 
 . מכושר הכיסוי המחושב 57% -שהוא כם בדרך כלל מניחי. באתר   

 

 

 65.11.2610עודכן 


