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 , 930ו 904ירוק  BTD/202טופקוט בלאק 
  111, קרם 429, אפור 606, אדום 090כחול 

 

  קוד מוצר:
                101: לבן 003-201
 .202: שחור 003-102
 .111: קרם 003-203
 .606: אדום 003-010
 .930: ירוק 003-011
 .904: ירוק 003-012
 429: אפור 003-124

 
 תיאור המוצר: 

מאוד, בתנאי  ה. בעל עמידות טובהצבע עליון סינתטי לשימוש חיצוני על סיפונים, מבנה עילי, דופן ומחסני האוניי
אקלים ימי. שמירה לאורך זמן של הגוון והברק. ניתן לשימוש כצבע עליון על עץ וברזל. בתוך כלי השייט על קירות, 

 יישום קל באמצעות מברשת, גליל ובהתזה.    tank top.,מנוע ראשי, מכונות

 

  שימושים:
 קונסטרוקציות, צביעה צבע עליון לשימוש חיצוני על כל חלקי האונייה. מתאים גם לצביעת מבני מתכת ברזלית,  -
 חיצונית של מיכלית וחלקי מתכת באווירה ימית ותעשייתית.    
 ובו'(, כאשר  במחסני מזון )צובר( יבש )גרעיניםקוד ניתנים לשימוש  429וטמרין טופקוט  606ום טמרין ב.ט.ד. אד  -

 היסוד הוא טמרין קומפקט פריימר אדום.    
 .low flame spread material -כ LLOYDSמאושר ע"י חברת  101טמרין סופר וויט   -
 על שטחים מעל קו המים בלבד.   מיועדים לצביעה BTDטמרין סופר, טמרין טופקוט וטמרין   -

 

   נתונים טכניים:

  אדום/ אפור/ לבן/ ירוק/ שחור/ כחול/ קרם גוון:

 מבריק/ חצי מבריק  :ברק

 )כתלות בגוון(. 90-10%ים בנפח: אחוז מוצק

 מיקרון. 90-10 עובי פילם יבש לשכבה:

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

 1-32: להתזה/ 01-1: להברשהמדלל מומלץ: 

 שעות 29: לטיפול | זמן ייבוש שעות 9| זמן המתנה בין שכבות:  שעתייםזמן ייבוש למגע**:  זמני ייבוש:

V.O.C :100 )גרם/ ליטר )כתלות בגוון 

 חודשים 29 חיי מדף:

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 
או ניקוי מכני  .1Sa-2לאחר ניקוי אברזיבי לדרגה לפני הצביעה.  מנים, גריז, אבק וכל חומר זר אחרמששטח נקי 

מקרון לשכבה ומעליהן שכבה אחת או  60שכבות של טמרין קומפקט פריימר בעובי  3מומלץ ליישם   St-2לדרגה 
 מקרון לשכבה.  90-10כנ"ל, עובי  שתיים של צבע עליון

/  BTDגריז, שמנים, אבק וכל חומר זר, שיוף קל וחידוש בשתי שכבות טמרין סופר/ תהסר שטח ישן צבוע:
 מקרון לשכבה. 90-10טופקוט, בעובי 
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 : שיטת הצביעה

מדלל מומלץ  פומית וזווית לחץ אטמ' אופן הצביעה
 )גם לניקוי(

כמות דילול 
 בנפח )%(

הברשה/ 
 גלילה

  01-1 1-10% 

 10% -עד  1-32 2/300 9 התזה רגילה

 60-000 1-6 התזת איירלס
"/0.021 

1-32 2-3% 

 
 

 מק"טים וגוונים:
 .                                            202: שחור 003-102  -: אלומיניום.               003-010  -
 .       606: אדום 003-010  -       .        429: אפור 003-124  -
 .                                               930: ירוק 003-011 -.                  101: לבן 003-201  -
 .904: ירוק 003-012  -                .111: קרם 003-203  -
 .   090: כחול 003-013  -.               919: צהוב 003-260  -
 . 1011: כחול 003-019  -.                904: ירוק 003-261  -
 .        1013: כחול 003-011 -.               444: אדום 003-262  -
 .      1014: כחול 003-060  -.             312: תכלת 003-263  -
.             904: כתום 003-266  -

 
 

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

-09טלפון: -אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-הרות המופיעות בגיליון הבטיחותהבטיחות והאז
 המוצר.  וכן על גבי תווי 4044903

אין לשאוף את האדים. יש  -לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזההרחק מאש וניצוצות. 
 להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות. 

 

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

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 

 .  האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר

 .*6944: למקוד המומחים של טמבורידע נוסף אנא התקשרו למ

 ותנאי מזג האוויר טח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני הש
 מכושר הכיסוי המחושב.  41% -וא כבאתר. בדרך כלל מניחים שה   

 לחות יחסית. 61% -ו C 210 -** ב

 


