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 טמרין קומפקט פריימר
 

 

  קוד מוצר:
 אדום אוקסיד: 208-000
 לבן שבור: 208-005
 : אפור208-005

 
 תיאור המוצר: 

עובי, ללא עופרת וכרומטים. -תכליתי, מהיר ייבוש, רב-יסוד אנטיקורוזיבי, רב
 

  :מיוחדות תכונות
 דה לאורך שנים.מעניק עמידות גבוהה מפני חלו

 

  שימושים:
 כולל מחסני האונייה ולצביעת מתכות וקונסטרוקציות,  לשימוש בכלי שייט, על כל השטחים מעל קו המים  -

 איכותית. ניתן לשימוש כיסוד  שה, תעשייתית וימית וצביעת אחזקהצביעה חיצונית של מיכלים בסביבה יב    
 על בסיס סינתטי וגומי.  לצבעים    
 מאושר ע"י חברת  טמרין קומפקט פריימר מאושר לשימוש במחסני צובר )גרעינים וכו'(. טמרין קומפקט פריימר  -

LLOYDS    כ- Low flame spread material"" וחדרי מכונות באונייה לשימוש בחדרי מגורים (engine room.) 
 

   טכניים: נתונים

 אדום אוקסיד/ אפור/ לבן שבור גוון:

  מט  :000 -ברק ב

 .50%ים בנפח: אחוז מוצק

 מיקרון 00 עובי פילם יבש לשכבה:

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

 .1-58מדלל מדלל מומלץ: 

 שעות 85: קשה| זמן ייבוש  שעות 0: מינימום| זמן המתנה בין שכבות:  שעהזמן ייבוש למגע**:  זמני ייבוש:

V.O.C: 002 )גרם/ ליטר )כתלות בגוון 

 חודשים 85 חיי מדף:

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 
מקרון. במקרים בהם לא ניתן לבצע ניקוי אברזיבי, יש להסיר  50, עומק פרופיל Sa-8.0התזה אברזיבית לדרגה 

שטח נקי משמנים, גריז, אבק וכל חומר זר אחר לפני  .St-2אמצעים מכאניים עד לדרגה חלודה ושכבות רופפות ב
 מיקרון לשכבה.  00שכבות קומפקט פריימר בעובי  5הצביעה. מומלץ ליישם 

טמרין טופקוט, עליון לצביעה מהירה,  ,BTDעל מערכת זו ניתן לצבוע צבע עליון בגוון הרצוי: טמרין סופר, טמרין 
 מקרון. 00עליון סופר עמיד או כל צבע סינתטי אחר בעובי 

 

 : שיטת הצביעה

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

כמות דילול בנפח 
)%( 

הברשה/ 
 גלילה

  1-58 0-10% 
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  10% -עד  1-58 8/500 5 התזה רגילה

 00-200 0-0 התזת איירלס
"/0.015 

1-58 8-5% 

 
 

 מדלל לניקוי:
  .1-58מדלל 

 

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

-05טלפון: -תן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבוראותו ני -ות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות הבטיח
 המוצר.  וכן על גבי תווי 3255525

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

 

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

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 
 כראוי ומתאימים ליישום המוצר.   ותשתיתו הוכנו

 .*0555: למוקד המומחים של טמבורלמידע נוסף אנא התקשרו 

 ותנאי מזג האוויר ות המשתמש אופן הצביעה, מומחי* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, 
 מכושר הכיסוי המחושב.  50% -וא כבאתר. בדרך כלל מניחים שה   

 לחות יחסית. 00% -ו C 800 -** ב

 


