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 קוד מוצר:

XXX-840 חלק א 

 חלק ב 840-011

 

 תיאור המוצר: 
 .לשימוש פנימי   ב'( מדולל במים+רכיבי )א'-צבע  עליון אפוקסי דו

 

  :מיוחדות תכונות
 מבטון  וקונסטרוקציות. יםמקור הצבע משמש כצבע עליון לסביבה ימית ותעשייתית של מבנים  -
 נמוכה. VOCהצבע ידידותי לסביבה ולמשתמש עם כמות   -
 אינו מתאים למגע עם כימיקלים קורוזביים.  -
 להשמה על מבנים ותשתיות הצבועות בצבעים אקריליים יציבים  לפני עליון פוליאוריתני. קושר  יסודכמתאים   -
 ם ,מוסדות ומעבדות(בהם לא מתאפשר נידוף מדלל, הצבע נטול  מתאים במיוחד לחללים סגורים )בתי חולי  -

 כרומטים ועופרת.     
 מאושר לשימוש בחדרים נקיים. 17Mאקוואפוקסי   -

                        שימושים: 
 . ניצול מדלל אורגני במקומות שבהם לא מתאפשרמשמש כצבע יסוד ועליון לתשתיות בטון בחללים פנימיים 

 מתאים לאזורים בהם ישנה התפתחות עובש כגון : מטבחים , יקבים , תעשיית המזון.

 ע"י דטרגנטים האופייניים לשימוש ביתי ניתן לרחיצה בקלות 

 מתאים לרצפות בטון המשמשים להליכה ועומסים קלים 

 

   נתונים טכניים:

RAגווני  גוון:  בשימוש חיצוני תתקבל דהייה אופיינית לצבעי אפוקסי. גוונים נוספים לפי דרישה. , מבסיס פסטל  

 מבריק(.-)חצי מבריק %70מעל   :060 -ברק ב

 .40%ים בנפח: אחוז מוצק

 מיקרון 50-40 עובי פילם יבש לשכבה:

 10-8 כושר כיסוי מחושב לשכבה* )מ"ר לליטר(:

 מיםמדלל מומלץ: 

 שעות   6לאפוקסי או לפוליאוריתן מדולל במים: | זמן המתנה בין שכבות: שעות  4זמן ייבוש למגע:  :**זמני ייבוש

 ימים.  7לפחות, מקסימום                                                    

   לאחיזה או שינוע | זמן ייבוש סופי  פחותשעות ל 24 לעליון על בסיס מדלל אורגני:                                                   

  .שעות 24ידני**:                                                   

 .1:4א:ב = יחס ערבוב בנפח: 

 דקות 30 :זמן המתנה לפני צביעה

 שעות 4 :אורך חיי הצבע לאחר הערבוב

 חודשים 24 חיי מדף:
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 ח ומערכת הצבע: הכנת השט
 יום 28יש להסיר חלקים רופפים ומי מלט עד לקבלת פני שטח יציבים. יש להמתין לאשפרה של  בטון וטיח:

 לפחות. 

ממ"ר לליטר,  4-7)כ  מיקרון 30בעובי של  M15במים, או אקוואפוקסי  20% -מדולל כ  17M"אקוואפוקסי  :יסוד
 .17Mאקוואפוקסי שכבות של  1-2 -כתלות בספיגה( המשך צביעה ב

עדין של פני שומנים וכל חומר רופף. חיספוס  יש לוודא שהשטח נקי מאבק, לכלוך, שום על צבע אקרילי קיים:יי
המשך  )מים(. 10-15%מדולל  M15קושר אקוואפוקסי יש ליישם שכבה של יסוד  הצבע הקיים בנייר ליטוש עדין.

 .17Mשכבות אקוואפוקסי  1-2צביעה 

מכני והסרה של שכבות רופפות,  חספוסקירות, רצפות בטון בחניונים של בנייני מגורים )עומס מתון ( וטיח יציב: 
 10-15%-, מדולל בM15אקוואפוקסי מלט וזיהומים עד קבלת פני בטון מקוריים ויציבים. השמה של יסוד קושר  מי

 .17Mכבות אקוואפוקסיש 1-2 ממ"ר לליטר, כתלות בספיגה. המשך צביעה 4-6בכמות של 

 

 שיטת הצביעה:
 

 אחוז דילול בנפח מדלל קוטר הנחיר לחץ אטמ' ופן הצביעהא

 5-10% מים - - הברשה/גלילה

 10-25% מים - 3 תזה רגילהה

 5% מים 15-21" 3-4 התזת איירלס

 

 מדלל לניקוי: 
 .מים

 

 הערות בקשר לצביעה: 
קצב הייבוש תלוי  יש לערבב היטב חלק ב' לתוך חלק א' לפני הדילול. לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה.

 משמעותית בטמפרטורה ובלחות היחסית. יש לדאוג לאוורור יעיל.

 

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

-9877483הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טל': 
 וכן על גבי תווית המוצר.  04

ת של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאו
 להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

 

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

ה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על ו/או לשנותם ללא הודע
 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.  
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 *6477: ם של טמבורלמוקד המומחילמידע נוסף אנא התקשרו 

 * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים : פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר
 מכושר הכיסוי המחושב.  75% -באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ   

 לחות יחסית. %65 -ו C 025 -** ב

 

  2019נובמבר  עודכן 


