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  קוד מוצר:

 577-075: חלק א'

 577-076:חלק ב'

  
 

נטול  ,נטול פגמנטים וחומרי מילויב'(, גמיש, +רכיבי )א'-דו שקוף  צבע אפוקסי פוליאוריתןתיאור המוצר: 
 .(Solventless)סולבנטים 

 

  :מיוחדות תכונות
 (.150%ובעל כושר התארכות גבוה ) וחדגמיש במי  -
  למילוי בעובי גבוה )תתכן ירידה בגמישות( T ניתן גם  להוסיף חומרי מילוי כמו "תוספת   -

 

  שימושים:
 תהעלולים להיסדק ומשטחי מתכת לעמידו)תוך נראות טובה של גוון הבטון( מתאים במיוחד לציפוי מבני בטון  -

 גבוהה בפני אמפקט.    

 השמה בעוביים גבוהים .  מירוק ומשמש כבסיס להוספה של חומרי מילוי  ל -

 מתאים כציפוי שקוף למשטחי דריכה מבטון  -

 
 

   :צלזיוס ( 25)  נתונים טכניים

 חשיפה חיצונית ך במהל( קלה ) הצהבהייתכן שינוי גוון קל  חלבי, נטול פגמנטים. גוון:

 מבריק   :060 -ברק ב

 96%ים בנפח: אחוז מוצק

 מיקרומטר 100-200 עובי פילם יבש לשכבה:

 4.8-9.6 כושר כיסוי מחושב לשכבה* )מ"ר לליטר(:

 4-100 מדללמדלל מומלץ: 

 יקבעוד הצבע דב שעות מינימום. 16| זמן המתנה בין שכבות: שעות  7-8זמן ייבוש למגע**:  זמני ייבוש:

 שעות. הדביקות לא מעכבת  48יום . תיתכן דביקות קלה הנעלמת במהלך הייבוש המלא עד  30מקסימום: 

 שעות . 24-30את המשך הצביעה זמן ייבוש סופי: 

 3:2א:ב = יחס ערבוב בנפח: 

 דקות 15זמן המתנה לפני צביעה: 

 שעות 3-4 אורך חיי הצבע לאחר ערבוב:

 מומלצים. אחסוןצור בתנאי יממועד הי חודשים 6  חיי מדף:
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 : שיטת הצביעה
 

אחוז דילול  מדלל קוטר הנחיר לחץ אטמ' אופן הצביעה
 בנפח

 5-10% 4-100 -  הברשה/גלילה

 5% -עד 4-100  0.026"-0.030" 5-6 התזת איירלס

  25%עד  4-100  3 אקדח אויר 

 
 

 .4-100מדלל מדלל לניקוי: 

 

 הערות בקשר לצביעה: 
 לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה.    -       

    C 0 40-10טמפרטורת התשתית  -

 הייבוש וההבשלה הסופית ממושכים יותר. C 010 -בתנאי חורף כאשר הטמפ' נמוכות מ -

 65%לחות יחסית  מירבית  -

Pבהשמה על משטחים צמנטיים ) לאחר הכנת שטח מתאימה ( יש ליישם שכבת אפיקטלק  - U .ניתן ליישם 
 מיקרון . 100-200בעובי של  25%גם שכבת יסוד של אפראלסטיק שקוף לאחר דילול של 

 

ות ואיכות הסביבה בישראל. יש יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גה אמצעי זהירות:
אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של  -לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות

 המוצר.  וכן על גבי תווי 04-9877483טלפון:  -טמבור
אדים. יש אין לשאוף את ה-הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה

 להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

 

 הערות כלליות: 

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים 
* לצורך קבלת הנחיות נוספות. אחריות טמבור 6477שאינם מתוצרת טמבור.  ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון 

מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על 
נאות של כל העבודה על פי ההוראות גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע 

/+.  טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או - 2%והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 
לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי 

 ת להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה. בנהלים. על המבצע חלה האחריו
 

 רהאווי*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג 
 באתר. 

 
 .85%מעלות והלחות היחסית מעל  35מעלות או מעל  10-* לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל
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 *6477: למוקד המומחים של טמבורלמידע נוסף אנא התקשרו 

 

, בעלת מערכת 8488בנין אינטרגאמא נתניה ת.ד  6, מאיר אריאל 520038613מיוצר על ידי טמבור בע"מ ח.פ 
Iמשולבת העומדת בדרישות איכות בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים  S O  14001, I S O  45001, I S O  

 מכון התקנים הישראליואשר מאושרת ע"י  9001
 

 

   11.05.2021מעודכן .

 


