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  :קוד מוצר
  'חלק א: 755-755
 'בחלק : 755-757

 

 : תיאור המוצר
מומלץ ,   בסביבה רטובה ויבשה מהירת ייבוש ,ללא ממיסים ציפוי דו רכיבי , MMAבמערכת  עליוןמשמש כשכבת 

 . לתעשיית המזון 

 

  :מיוחדות תכונות
 לת התפלסות גבוההיכו -

 .תיתכן הצהבה קלה ,  UVבחשיפה מאוד ממושכת לתנאי  -

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

 (C 30-עד ) ייבוש והתקשות בטמפרטורה נמוכה  -

  ( 35%)  גמישות גבוהה  - 

 . 0C 80' עמידות למים חמים ושמנים עד לטמפ -

 . MPa 33))  ניאוללחץ מכ (Shore D 55) 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  עליונה הכשכבמיועד לציפוי רצפות 

 .אינו מתאים לציפוי קירות מאונכים

 

   :נתונים טכניים

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

 מבריק  :066 -ברק ב

 166%: ים בנפחקאחוז מוצ

 (. ללא חולות)מ "מ 1ר לליטר לקבלת "מ  2  (:ר לליטר"מ* )הכושר כיסוי מחושב לשכב
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   : לאחר הערבובוזמן ייבוש   (Pot life)אורך חיי הצבע 

 

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

 06 -כ 57 -כ 1 7

 37 -כ 57 -כ 1 16

 57 -כ 10 -כ  0.5 26

 27 -כ 17 -כ 0.5 25

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

 3-166מדלל  :מדלל לניקוי

  חודשים 12 :חיי מדף

 

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

 . התערובת המוכנה עד לקבלת תערובת הומוגנית
 (Mohair)יש להשתמש ברולר שיער קצר : יישום 

 

 : הערות בקשר לצביעה
של הרצפה או )ככל שהטמפרטורה יותר נמוכה . 06% -ובלחות יחסית מעל ל  C 7 -נמוכה מ' אין לצבוע בטמפ

מומלץ לדאוג לחימום מבוקר של . משמעותית ויש לבצע עיבוד ממושך וקפדני יותרצמיגות הצבע עולה ( 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 -ון הבטיחות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגילי
 . המוצר וכן על גבי תווי 3055305

יש . אין לשאוף את האדים-בהתזה. ורור נאות של מקום העבודהיש לדאוג לאו. לא למאכל. הרחק מאש וניצוצות
 . ראה גיליון בטיחות, 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
 . הוראות השימוש

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

 .*0355: למוקד המומחים של טמבורלמידע נוסף אנא התקשרו 

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

 65.11.2610עודכן 


