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  קוד מוצר:

 
686-101 

 

  :מיוחדות תכונות
  בעל כושר המסה מעולה עבור צבעים על בסיס פוליאוריטן.מדלל איטי לתקופת הקיץ, 

 

  שימושים:
 רכיביים.-רכיביים וחד-נים דולכלל צבעים פוליאורית קיץ כמדלל  -
  טי לכלל הצבעים הפוליאוריתניים.כמדלל סטנדר  -
 אפוקסיים(. לניקוי ציוד יישום, לפני ואחרי השימוש בו )לאחר שימוש בצבעים  -
   , 125, דור 121, דור 120דור טופדור, אוטודור,   ,, טמגלסPE הצבעים הניתנים לדילול: טמגלס  -

 פוליאוריתן 
 , דוראקריל.2000, פוליאוריתן 1000שקוף     

 

   נתונים טכניים:

 שקוף גוון:

 0.928 משקל סגולי:

 C030 נקודת הבזקה:

 0.905:  משקל סגולי

 מתאריך הייצור כשמאוחסן בתנאים נאותים  חודשים 24 חיי מדף:

 

 אריזה: 
 ליטר. 20ליטר/  15.14קיים באריזות: 

 

 אמצעי זהירות: 
 

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את 
המוצר. אותו ניתן לקבל במוקד  וכן על גבי תווית הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות

 *6477המומחים של טמבור  
אין לשאוף את -כל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזההרחק מאש וניצוצות. לא למא

 האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.
 

 

 הערות כלליות: 

 
ה אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכיל

* לצורך קבלת הנחיות נוספות. 6477מוצרים שאינם מתוצרת טמבור.  ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון 
אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם 

דא ביצוע להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוו
/+.  - 2%נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 

טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור 
לה האחריות להתעדכן בשינויים שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע ח

 מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.
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 *6477למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: 

 

 .520038613מיוצר ע"י: טמבור בע"מ, ח.פ. 
יכות סביבה בהתאמה טמבור הינה בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות וא

 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי  ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001לתקנים 

 8488, בניין אינטרגאמא, נתניה, ת.ד 6כתובתנו: מאיר אריאל 

 www.tambour.co.ilכתובתנו באינטרנט: 
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