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  קוד מוצר:
 : אדום 328-910
 : כחול328-921
 : שחור328-922

 
 תיאור המוצר: 

צבע אנטיפאולינג ידידותי לסביבה, שאינו מכיל תרכובת בדיל, בעל אפקט החלקה עצמית, מבוסס על קופולימרים 
ורעלים ידידותיים נוספים. להגנת כלי  אודוהה מבעלי טכנולוגיה חדשנית, המכיל תחמוצת נחושת בתכולה גב

 מגידולים שונים. השייט
וחברות סיווג  LLOYD'S REGISTERובעל אישור IMOללא השפעה לסביבה הימית. עומד בתקני -ידידותי לסביבה

 אחרות.
 

   נתונים טכניים:

 כחול/ אדום/ שחור גוון:

  משי  :ברק

 .09%פח: ים בנאחוז מוצק

 מיקרון 39 עובי פילם יבש לשכבה:

 5.20 כושר כיסוי מחושב לשכבה* )מ"ר לליטר(:

 1-82מדלל מדלל מומלץ: 

שעות לפחות,  22: לטיפול| זמן ייבוש שעות 22| זמן המתנה בין שכבות:  שעהזמן ייבוש למגע**:  זמני ייבוש:
 לפני השקה

V.O.C :280 גרם/ליטר 

 חודשים 12 חיי מדף:

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 
 מקרון.  09עומק פרופיל   Sa-2.5ניקוי אברזיבי לדרגה מתכת:

 8מקרון,  09מקרון לשכבה, אפיטמרין דיוינקס בעובי  120שכבות אפיטמרין סולקוט בעובי  2 מערכת הצבע:
 מקרון לשכבה.  199פאולינג בעובי שכבות אנטי

בלחץ מים להסרת גידולים. השטח צריך להיות נקי משומנים, גריז, מלח  שטיפה נג במצב טוב:חידוש אנטיפאולי
 מקרון לשכבה. 199שכבות אנטיפאולינג בעובי  8-פאולינג וכדומה. במידה האנטיפאולינג שלם, יש לחדש ב

 
 

 : שיטת הצביעה

יישום 
 באמצעות

מדלל 
מומלץ 

)גם 
 לניקוי(

כמות דילול 
 )נפח(

 פומית וזווית לחץ אטמ'

   0% 1-82 הברשה/רולר

  2 19% -עד 1-82 ריסוס רגיל
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 הערות בקשר לצביעה:
יש לנקוט באמצעי זהירות מתאימים בזמן יישום  נג ישירות על ברזל או אלומיניום.אסור לצבוע אנטיפאולי

ולינג רק לאחר ייבוש יש להשיק את הכלי הצבוע במערכת צבעי אנטיפא יפאולינג בגלל תכולת הרעלים שבו.אנט
מיוצר בקוריאה על ידי  SEA CARE. אנטיפאולינג אין הגבלת זמן מכסימלית שעות(. 22)מינימום -מלא של הצבע

 . KCCחברת
 

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

-92טלפון: -ות של טמבוראותו ניתן לקבל במחלקת הבטיח-אזהרות המופיעות בגיליון הבטיחותהבטיחות וה
 המוצר.  וכן על גבי תווי 0300238

יש אין לשאוף את האדים. -ורור נאות של מקום העבודה. בהתזהלא למאכל. יש לדאוג לאומאש וניצוצות.  הרחק
להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות. 

 

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

ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על 
הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח 

 ם המוצר.  האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישו

 *5200: 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.  00% -וא כבאתר. בדרך כלל מניחים שה  

 לחות יחסית. 50% -ו C 209 -**ב

 

 

ריסוס ללא 
 אוויר )איירלס(

1-82 2-8% 0-5 599 "/9.921 


