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 מתאים לשימוש חיצוני 
 

  קוד מוצר:
386-205 

 
 תיאור המוצר: 

 755מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי לפי תקן  מעכב בעירה שקוף לעץ, לשימוש חיצוני ופנימי על בסיס מים.
 ליישום על עץ נקבובי.  .5דרגה 

 

  :ותמיוחד תכונות
 .(VOCללא תרכובות אורגניות נדיפות)  -
 .בסיס מים  -
 .אינו רעיל  -
 .אינו מזיק לצמחים ולבעלי חיים  -
 ככל שהעץ בעל כושר ספיגה גבוה יותר המוצר יעיל יותר -

 

  שימושים:
 מבני עץ. ,ריהוט , גדרות ,ארגזי רוחנקבובי המשמש ל:   על עץ םליישומתאים   -
 מיועד לשימוש חיצוני ופנימי.  -
 יש לבדוק תחילה את כושר הספיגה.  MDFאו  דיקט ביישום על  -

ה מתאימה כתשתית לצביעה אינ ,יבוש מלא השלא נספג בשלמותו וטרם עבר תשתית עץ הספוגה בחומר זה -
  מעליה.

 
 

   נתונים טכניים:

  שקוף גוון:

                                          1.1משקל סגולי: 

 36.5-38.5 :משקלי  אחוז מוצקים

PH: 3.0-4.0   

                                      שכבה אחת במטר מרובע לליטר  4 - כ שטח כיסוי:

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 
 וכל חומר זר אחר. , צבע ישן , שאריות דבקנקי מאבק ושומניםהשטח חייב להיות יבש, 

 פתח בזהירות את הקופסה .

 יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש .

 החומר מוכן לשימוש, אין להוסיף מים.  

 .ºC 10-35ולטמפרטורות של    80%לקבלת תוצאה מרבית יש לדאוג ללחות יחסית  נמוכה מ 
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 : שיטת הצביעה
  שתי שכבות.ב יהיה שום ייה

 יש להבטיח ספיגה של שכבה קודמת.עשוי להשתנות לפי סוג התשתית, מן המתנה ז

 בתשתיות עם ספיגה מוגבלת פני השטח יוותרו דביקים לאורך זמן. .: תלוי בסוג התשתיתיבוש סופי  

 .ניתן ליישם בהברשה, ריסוס, גלילה 
 

 :חומר לניקוי כלים
  .מים 

 

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

  .במוקד המומחים של טמבורהבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות, אותו ניתן לקבל 
לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מגוון 

 .ראה גיליון בטיחות)הכוללים בין השאר : כפפות משקפי מגן(.  מתאימים
 

 
 הערות כלליות: 

ברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצט
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 

 וכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.  האמור להיצבע ותשתיתו ה
 

 *6477מבור וקד המומחים של טלמידע נוסף אנא התקשרו למ
 

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

 לחות יחסית. %65 -ו C 025 -** ב
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