
 

 www.tambour.co.il    *7766  מוקד המומחים של טמבור
 

 MIL DTL – 53022 TYPE 2 יםיסוד אפוקסי נטול כרומט

-C8514 
  

  :קוד מוצר
 'חלק א: 475-021
 'חלק ב: 475-020

 

 : תיאור המוצר
 .פוספט אבץ על מבוסס ,וכרומטים עופרת נטול ,אנטיקורוזיבי ,רכיבי דו ,אפוקסי יסוד צבע :המוצר תיאור
 MIL DTL 53022E TYPE 2 לפי מיוצר

 

  :דותמיוח תכונות
 עמידות מעולה נגד קורוזיה -
 ייבוש מהיר -
 עמידות בלחות -

 

  :שימושים
 מתאים גם לפלדה. לצביעת אלומיניום ומתכות קלות, משמש בעיקר לצביעת אביזרים תעופתיים

 

   :נתונים טכניים

 לבן  :גוון

  מט  :011 -ברק ב

 60±2%: ים בנפחצקאחוז מו

 מיקרון 011-041 :עובי פילם יבש לשכבה

 5-0 (:ר לליטר"מ* )כושר כיסוי מחושב לשכבה

 .MIL-T-81772 Type 2מדלל : מדלל מומלץ

 שעות 00-25: המתנה לשכבה הבאהזמן |  שעה**: זמן ייבוש למגע :זמני ייבוש

 0:5= ב :א: יחס ערבוב בנפח

 דקות 01: זמן המתנה לפני צביעה

 שעות 0-5: אורך חיי הצבע לאחר ערבוב

 חודשים 25 :חיי מדף

 

 : הכנת השטח ומערכת הצבע
 .אחר זר חומר וכל אבק ,גריז ,שמן ,מלכלוך נקי להיות צריך לצביעה השטח :פלדה

Sa לדרגה השטח חספוס   המתנה .המערכת תנאי לפי מיקרון 40-50 של חספוס ולעומק השבדי התקן לפי 2.5-
 .אחר זר חומר וכל אבק ,גריז ,שמן ,מלכלוך נקי להיות צריך לצביעה השטח :אלומיניום

 המרה או אמצעי פריימר ווש על ליישם ניתן .לפחות מיקרון 01 של לעומק גרגירים התזת באמצעות השטח חספוס
 .הנדרש למפרט בהתאם
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 : שיטת הצביעה 

 במדלל מומלץ דילול אחוז קוטר הנחיר לחץ התזה 'לחץ אטמ פן הצביעהאו
MIL – T- 81772 Type 2 

 04%עד     גלילה/הברשה

 04-21% 4  0-5 התזה רגילה

 4-01% 0.0 2011 0-4 לפחות 0:04ביחס דחיסה  התזת איירלס

' יש לשפוך את חלק ב .אין להשאיר משקעים בתחתית האריזות, הצביעה יש לערבב את היטב כל חלק בנפרד לפני*
 .בהדרגה ולבחוש לאחידות במערבל אוויר בלבד למשך דקה לפחות ועד לאחידות מלאה' לחלק א

 

 :מדלל לניקוי
-4  011מדלל  או MIL – T- 81772 Type 2 מדלל

 

 :הערות בקשר לצביעה
 .לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה

 .יש להקפיד וליישם שכבה אחת דקה ושקופה בעובי המומלץ
 

 : אמצעי זהירות

יש לקרוא את הוראות . לגהות ואיכות הסביבה בישרא, יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות
 :'לאותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור ט, הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות

יש לדאוג לאוורור נאות של מקום . לא למאכל. הרחק מאש וניצוצות. המוצר וכן על גבי תווית 15-3077500
 .ראה גיליון בטיחות, גון מתאימיםיש להשתמש באמצעי מי. בהתזה אין לשאוף את האדים. העבודה

 

 :הערות כלליות

הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם . הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים
הקפדה על השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך . או לשנותם ללא הודעה מוקדמת/ו

על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח . הוראות השימוש
 .  כראוי ומתאימים ליישום המוצרהאמור להיצבע ותשתיתו הוכנו 

 *0577: למוקד המומחים של טמבורלמידע נוסף אנא התקשרו 

 מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר , אופן הצביעה, חפני השט: כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים *
 . מכושר הכיסוי המחושב 74% -וא כבדרך כלל מניחים שה. באתר  

 .לחות יחסית 04%ו  C 241-ב**

 

 900940.90עודכן 


